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(২৫৩) এই রাছুল সকল-_আমি তাহাদের কাহাকেও 
কাহারও উপর শ্রেষ্ঠৰ প্রদান করিয়াছি--তাহাদের মধো এরূপ 
ব্যক্তি আছেন, যাহার সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন ও তাহাদের 
কাহারও পদমধ্যাদ! উচ্চ করিয়াছেন এবং আমি মরয়েমের পুত্র 
ইছাকে নিদর্শন সমূহ প্রদান করিয়াছি এবং তাহাকে পবিত্রাস্মা 
(জিবরাইল ) দ্বার সাহায্য করিয়াছি। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছ। 
করিতেন, তবে তাহাদের পরবণ্তিগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য 
প্রমাণ সকল আসিবার প্ররে তাহার! যুদ্ধ করিত না, কিন্ত 
তাহারা মতভেদ করিয়াছিল, অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতকে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকে অবিশ্বাস 
করিয়াছিল। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা! করিতেন তবে তাহারা 
সংগ্রাম করিত না, কিন্ত আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই 
করিয়া থাকেন । 

উীক্কা 2-_ 
আল্লাহ বলিতেছেন, আমি কতক রাছুলকে অন্যান্য রাছুলগণ 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর করিয়াছি, তন্মধো এক শ্রেণীর রাছুল আল্লাহ- 
তায়ালার সহিত কথোপকথন .করিয়া সৌভাগ্যবান হইয়াছেন, 
এক্ষণে কোন্ কোন্ রাছুল আল্লাহতায়ালার সহিত কথ! বলিয়াছেন, 



ওয় পারা তেল্কর রোছোল-_ছুরা আল-বাকারাহ। ৩ 

তাহাই বিবেচ্য বিষয়। বয়জবি, ছেরাজল-মনির ও রুহোল- 

মায়নিতে লিখিত আছে যে, আল্লাহতায়াল। তুর পর্বতে হজরত 

মুছা (আঃ)এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন, আর হজরত মোহাম্মাদ 

(ছাঃ)এর সহিত মি*রাজের রাব্রিতে কা"বা-কাওছাএনে কথা বলিয়া- 

ছিলেন, যদিও উভয় পয়গম্বর উক্ত গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন, 
৷ তথাচ মিরাজের রাত্রে কা"বা-কওছাএনে হজরত মোহাম্মদ 

' €ছাঃ)এর সহিত কথা বলার গুরুত্ব অধিক। 

ছেরাজল-মনির ও রুহোল-মায়ানিতে আছে যে, হজরত আদম 

€ আঃ)এর সহিত আল্লাহতায়ালার কথোপকথন হইয়াছিল । 
তৎপরে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আল্লাহ কতকের মধ্যাদা 

উচ্চ করিয়াছেন, এই অংশে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর উন্নত 

অরধ্যাদার ও সব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
কোর-আনের অন্যত্রে আছে,__ 
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হজরত জগদ্বাসিদিগের অন্গ্রহ স্বরূপ, কাজেই তিনি সমস্ত 
জগদ্ধাসি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম | 

আরও কোর*আানে আছে, 
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হজরত নবি (ছাঃ) সমস্ত জগদ্বাসির পয়গম্বররূপে প্রেরিত 

হইয়,ছেন, কাজেই তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম | 
তাহার ইস্লাম ধর্ম সমস্ত ধন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, যেহেতু 

উহ অন্ঠান্ত ধন্ম সমূহের মনছুখকা রী । 

তাহার উন্মত শ্রেষ্ঠতম, যথা খোদা বলিয়াছেন, 
| ৮/০৩ ২১৯ ৮ 0১ ৮৬, 

কাজেই তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । তিনি নবীগণের 
শেষ, কাজেই তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম । অন্যান্ত পয়গশ্বরগণের 
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মোজেজ1 অস্থায়ী, কিন্ত হজরতের প্রধান মো'জেজা কোর-আন, 

ইহ কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী, কাজেই এই হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠতম | 
কোর-আনে আছে, 

1১9১০ ০ (০ 02) ও) 0 ৫৮22 
খোদা তাহাকে কেয়ামতে মাকাম-মাহমুদ নামক শাফায়াতের 

স্থানে উন্নিত করিবেন, কোন নবী তথায় স্থান প্রাপ্ত হইবেন না। 

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর মোজেজা এত অধিক 

খাক-_যাহ1? কোন পয়গন্থর কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। 

হজরত বলিয়াছেন, আমি আদম ব'শধরগণের অগ্রণী,” ইহ! 
গৌরব করিয়া বলিতেছি না। 

আমি যতক্ষণ বেহেশতে দাখিল না হই, ততক্ষণ অন্ত কোন 

নবী বেহেশতে দাখিল হইতে পারিবে না। আমার উম্মত যতক্ষণ 

বেহেশতে দাখিল না হয়, ততক্ষণ অন্য কান উম্মত বেহেশতে 

দাখিল হইতে পারিবে না। লোক পুনরুখিত হইলে, আমি 
প্রথমেই গোর ভেদ করিয়া উঠিব। যখন তাহারা হাশর প্রান্তরে 

উপস্থিত হইবেন, আমিই তাহাদের খতিব হইব। যখন তাহারা 

নিরাশ হইবেন, আমিই তাহাদিগকে শুভ সংবাদ প্রদান করিব। 

সেই দিবস প্রশংসা-পতাকা আমার হস্তে থাকিবে, আদম হইতে 

আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক উহার নীচে স্থান লাভ করিবেন। 

আমি আল্লাহতায়ালার নিকট আদম-সন্ভানদিগের মধ্যে সমধিক: 

গৌরবান্বিত, ইহা গৌরব করিয়া বলিতেছি না। 

হজরত বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম ( আঃ) আল্লাহতায়ালাধ 

খলিল, হজরত মুছা (আঃ) তাহার নজ্ি (কলিম), হজরত ইছ। 
রুহোল্লাহ, হজরুত আদম (আঃ) ছফিউল্লাহ, আর আমি. হবিবুল্লাহ ূ 

আমি কেয়ামতের দিবস প্রথমে শাফায়াত করিব, প্রথমেই আমার 

শাফায়াত মঞ্জুর হইবে, আমি প্রথমে বেহেশতের কুঞ্জিক! নাড়াইব, 
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আমার জন্য উহা! উদঘাটন করা হইবে, আমি পুর্ববস্তাঁ ও 
পরবপ্তিগণের শ্রেষ্ঠতম । 

হজরত বলিয়াছেন, আমি এরূপ কয়েকটা বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, 
যাহা আমার পুর্বেব কোন পয়গম্বর প্রাপ্ত হন নাই। আমি সমস্ত 

জগতের লোকের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, আমার পুব্ববস্তী নবিগণ 
নিজ নিজ শ্রেণীর জন্য পপ্ররিত হইতেন। 

জমি আমার জন্য মছজিদ ও পাককারি স্থির করা হইয়াছে । 

আমার জন্য যুদ্ধের লুষ্টিত দ্রব্য হালাল করা হইয়াছে, আমার 

জন্য শাফায়াত নিদ্ধীরিত রহিয়াছে । আমার আতঙ্কে এক মাসের 

পথ অধিকৃত হইয়াছে । | 

প্রথমেই আমি গোর ভেদ করিয়া উঠিব এবং বেহেশতের 

এক জোড়া চাদর পরিধান কবিব, তৎপান্নে আবশের ডাহিন দিকে 

দণ্ডায়মান হইব, আমা ন্যতীত অন্য কেহই তথায় দগ্ডারমান 
হইতে পারিবে না। 

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আমার জন্য “মছিলা” লাভের 

দোয়া কর, ছাহাবাগণ বলিলেন, “মছিল।' কি? হজরত বলিলেন, 

উহ। বেহেশতের একটী দরজা, এক ব্যক্তি ন্যতীত উহ প্রাপ্ত 
হইবে না। আশা করি, আমি উহ প্রাপ্ত হইব । 

হজরত বলিয়'ছেন, কেয়ামতের দিবস আমি পয়গন্থরগণের 
এমাম, খতিন € শাকারাতকারী হইব |? 

তৎপরে আল্লাহতাঘ'ল। বলিতেছেন, আমি মরয়েমের পুত্র 

ইছা! (আঃ)কে উজ্জল নিদর্শন সকল প্রদান করিয়াছিলাম, তিনি 

আল্লাহতায়ালার আদেশে মৃত জীবিত করিতেন, জন্মান্ধকে চক্ষু 

দান করিতেন এবং শ্বেকুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করিতেন এবং 
তাহার উন্সরতের। যাহা কিছু ভক্ষণ করিত ও সঞ্চয় করিয়া রাখিত, 

তাহার সংবাদ প্রদান করিতেন, কিন্বা ভাহাকে উজ্জল আয়ত 
সকল ( অর্থাৎ ইঞ্জিল ) প্রদান করিয়াছিলেন । 
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আরও. আল্লাহ পবিত্র আত্ম দ্বারা তাহার সাহায্য করিয়া" 

ছিলেন, এই পবিত্র আত্মার অর্থ কি, তাহাতে মতভেদ হইয়াছে । 

একদল বিদ্বান উহার অর্থ জিবরাইল ফেরেশতা লিখিয়াছেন। 

দ্বিতীয় দল উহার অর্থ ইঞ্জিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । তৃতীয় 

দল বলেন, যে নাম দ্বারা তিনি মুত জীবিত করিতেন, উহাকে 

রুহোল-কোদ্ছ বলা হইয়াছে । চতুর্থ দল বলেন, হজরত ইছ! 
(আঃ)এর আত্মাকে উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। 

এবনো-জরির বলেন, উহার অর্থ জিববাইল হওয়া সমধিক 

যুক্তিযুক্ত মত। 

মূলকথা, হজরত জিবরাইল ( আঃ) উক্ত নবীর রুহ ( আত্মা ) 

হজরত মরইয়ামের মধ্যে ফুৎকার করিয়াছিলেন, তাহাকে বিবিধ 
এলম শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে থাকিয়া শক্রদিগের 

চক্র হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেন এবং ঘ্িছুদিরা তাহাকে হত্যা 
করার চেষ্টা করিলে, তিনি তাহাকে আছমানে উঠাইয়া লইয়া 

গিয়াছিলেন | 

এস্থলে গ়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম সংশোধন করা উদ্দেশ্যে 

বিশেষ করিয়া হজরত ইছ]1 ( আঃ) এর কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে, 

যিছদীরা তাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিত না এবং খ্বষ্ঠানের। 

তাহাকে খোদার পুত্র বলিয়া ধারণা করিত, আল্লাহ উভয় 
সম্প্রদায়ের প্রতিবাদে বলিতেছেন যে, তিনি একজন বিশিষ্ট নবী 

ছিলেন । 

উপরোক্ত আয়তে ইহা বুঝা যায় না ষে, উপরোক্ত প্রকার 
নিদর্শন তাহা ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বার! প্রকাশিত হয় নাই বা 

রুহোল-কুদ্ছ (হজরত জিবরাইল ) অন্য কাহারও সাহায্যে প্রেরিত 

হয় নাই। 



৩য় পারা তেল্কর.রোছোল-_ছুরাআল-বাকারাহ। ঘি 

পুরাতন নিয়মের (প্রচলিত তওরাতের ) ১ম ৪০০৪ 

১৭ অধ্যায় ২১২২ পদে আছে; , 
২১। তিনি (হজরত ইলয়াছ ) বালকটীর উপরে তিনবার 

আপন শরীর লম্বমান করিয়া! সদাপ্রভূকে ডাকিয়া কহিলেন, হে 

সদাপ্রভৃ, আমার ঈশ্বর, বিনয় করি, এই বালকের মধ্যে প্রাণ 

ফিরিয়া -আস্মক | 

২২। তখন সদাপ্রভৃ এলিয়ের (হজরত ইলয়াছের ) রবে 
কর্ণপাত করিলেন, তাহাতে বালকটার প্রাণ তাহার মধ্যে ফিরিয়। 

আমল, সে পুনজ্জ্খবিত হইল। 
২য় রাজাবলী, ও অধ্যায়, ৩২ পদ *__ 

পরে ইলীশায় (ইশায়! নবী) সেই গৃহে আমিলেন, আর 

দেখ, বালকটী মৃত ও তাহার শযায় শায়িত। 

৩৩ পদ ;₹_তখন তিনি প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের ছুই 

জনকে বাহিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়! সদাপ্রভূর কাছে প্রার্থনা 
করিলেন । 

৩৫। পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া গৃহ মধো একবার এদিক্ 

একবার ওদিক করিলেন, আবার উঠিয়। তাহার উপরে লম্বমান 
হইলেন; তাহাতে বালকটী সাতবার হাচিল ও বালকটী চক্ষু 
মেলিল। ৃ 

“য় রাজাবলী, ৫৬ $+--আমি আপন দাস নামানকে আপনার কাছে 

প্রেরণ করিলাম, আপনি তাহাকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিবেন। 
৯। অতএব নামান আপন অশ্বগণের ও রথ সমূহের সহিত 

আসিয়! ইলীশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন । 

১০। তখন ইলীশয় তাহার কাছে একজন' দূত পাঠাইয়! 

কহিলেন, আপনি গিয়া সাতবার যর্দানে স্নান করুন, আপনার 

, নূতন মাংস উৎপন্ন হইবে ও আপনি সুচি হইবেন । 



৮ কোর-আন শরিফ 

১৪। তখন তিনি ঈশ্বরের লোকের আজ্ান্থুমারে নামিয়। গিয়া 

সাতবার যর্দনে ডুব দিলেন, তাহাতে ক্ষুত্র বালকের স্তায় তাহার 
নৃতন মাংস হইল ও তিনি শুচি হইলেন। 

২য় রাজাবলী, ৬১৮ পদ +₹_পরে এ সৈম্তগণ তাহার নিকটে 
আসিলে, ইলীশায় সদাপ্রভূর কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, 
বিনয় করি, এই দলকে অন্ধতায় আহত কর। তাহাতে তিনি 

ইলীশায়ের বাক্যান্ুসারে তাহাদিগকে অন্ধতাঁয় আহত করিলেন । 

২০। পরে ইলীশয় কহিলেন, হে সদাপ্রভৃ, ইহাদের চক্ষু 
খুলিয়া দাও, যেন ইহার দেখিতে পায়। তখন সদাপ্রভূ তাহাদের 
চক্ষু খুলিয়া! দিলেন এবং তাহার! দেখিতে পাইল । 

নৃতন নিয়ম (প্রচলিত ইঞ্জিল) প্রেরিত পুস্তক, ৯ অধ্যায়, 

৩৬ পদ ;--আর যাকোতে এক শিষ্য ছিলেন, নাম টাবিখা। 

৩৭ | ঘটনাক্রমে সেই সময় তিনি গীড়িত হইয়া মারা পড়েন । 

৪০। পিতর (শমউন ) সকলকে বাহির করিয়া দিয়া হাটু 

পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন, পরে সেই দেহের দিকে ফিরিয়া 

কহিলেন, টাবিখা, উঠ। তাহাতে তিনি চক্ষু মেলিলেন এবং 

পিতরকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। 

শেফায়-কাজি এয়াজ, ২০৯ পৃষ্ঠা ;_- 
একটী ঘিভুদী স্ত্রীলোক খয়বর যুদ্ধের দিবস একটা ভঙ্জিত 

ছাগলের মাংসে বিষ মিশ্রিত করিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঁঃ)কে 

খাইতে দিয়াছিল, উহার জানুর মাংস জীবিত হইয়া! বলিল, হে 

মোহাম্মদ, আপনি আমাকে ভক্ষণ করিবেন না, কেননা আমাতে 

বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছে । 

আরও ১৯৯ পৃষ্টা ;__ 

হজরত নবী (ছাঃ) একটা খোন্ম। বৃক্ষের স্তস্তের উপর হেলান 

দিয়! খোত্বা পড়িতেন, তৎপরে মিশ্বর প্রস্তুত করা হইলে, উক্ত, 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-_ছুরা আল্-বাকারাহ। ৯ 

স্তস্তটা উষ্ট্রের ম্তায় শব্দ করিতে লাগিল, এমন কি উহার প্রতিধ্বনি 
মছজিদে উখিত হইল এবং স্তম্তটী বিদীর্ণ হইয়া! গেল। হজরত 
উহার নিকট উপস্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা উহ! স্পর্শ করিলেন, তখন 

ভহ! নিস্তব্ধ হইয়া গেল। 

ইহ! মৃত মনুষ্য জীবিত করা অপেক্ষা কম মো'জেজা নহে। 

উক্ত কেতাব, ২১১ পৃষ্ঠা ₹_ 
“একজন লোক নবি (ছাঃ )এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল 

যে, সে তাহার শিশু কন্যাকে অমুক ময়দানে দকন করিয়া রাখিয়া 

আসিয়াছে । ইহাতে হজরত তাহার সঙ্গে সেই ময়দানের দিকে 

গমন করিলেন এবং তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, হে অমুক, 
তুমি আল্লাহতায়ালার আদেশে জীবিত হও। অমনি শিশু কন্তাটা 
জীবিত হইয়া! লাব্বায়ক! বলিতে বলিতে বাহির হইয়। আসিল। 

হজরত বলিলেন, তোমার পিতামাতা মুছলমান হইয়াছে, এক্ষণে 
যদি তুমি পছন্দ কর, তবে তোমার পিতামাতার নিকট তোমাকে 

পৌছাইয়া দিতে পারি, সে বলিল, ইহার আবশ্যক নাই, আমি 
আল্লাহতায়ালার মহা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি।” 

আরও ২১১ পৃষ্ঠা ;-_ 
“আনছারী একটী যুবক মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার এক 

বৃদ্ধ অন্ধ মাতা ছিল, আমর! তাহাকে "সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম, 

স্রীলোকটা বলিল, আমার পুত্র মরিয়াছে কি? আমরা বলিলাম, 
হা, তখন সে বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ, যদি তুমি জান যে, 

আমি তোমার ও তোমার রাছুলের দিকে এই উদ্দেশ্যে হেজরত 

করিয়াছি যে, তুমি আমাকে প্রত্যেক বিপদে সাহায্য করিবে, 

তবে তুমি আমার উপর এই বিপদ নিক্ষেপ করিও না । তৎক্ষণাৎ 
তাহার পুত্রটা জীবিত হইয়া চেহারার কাপড় খুলিয়! ফেলিল এবং 
স্থা্য ভক্ষণ করিল 1” 

__২ 



১০ কোর-আন শরিফ 

এইরূপ বড়গীর হজরত আবদুল কাদের জীলানি ( কাঃ) অনেক: 

মুত লোক জীবিত করিয়াছিলেন । 

কোর-আন শরিফের ছুরা নহল ও শোয়ারাতে হজরত মোহাম্মদ 

( ছাঃ )এর উপর রুহোল-কুদ্ছ ও রুহোঁল-আমিন নাজিল হওয়ার 

কথা আছে। হজরত হাছছান বেনে ছাবেত রুহোল-কুদ্ছ দ্বারা 

সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ছহিহ হাদিছে আছে। 

হজরত জিবরাইল ও অন্ঠান্য ফেরেশতাগণ কয়েক যুদ্ধে সহায়তা 
করিয়াছিলেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) মে'রাজের রাত্রে সেবক 

রূপে ছিলেন। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, হজরত মুছা, 
ইছা ও মোহাম্মদ (ছাঃ) এই তিনজন নবীর মধ্যে হজরত মোহাম্মদ 

(ছাঃ) পদমর্ধাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, হজরত মুছ! ও ইছ! (আঃ) এত 

বড় মো'জেজা ও পদমর্ধ্যাদাধারী ছিলেন, ইহ] তাহাদের উন্মতেরা 

অবগত হইয়াও তাহার পরস্পরে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল এবং 
ভিন্ন ভিন্ন মতধারী হইয়া একদল তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও 
অন্যদল ধর্মদ্বোহিতা করিয়াছিল, এক্ষণে হে মোহাম্মদ ( ছাঃ), 

আপনার অলৌকিক কার্যকলাপ ও পদমর্যাদা অবগত হইয়াঁও' 
যিছুদী ও খৃষ্টান দল আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, 

আপনার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই। 
তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, 

তবে তাহারা সংগ্রাম করিতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের 

সংগ্রামের বাধা প্রদান করেন নাই, যেহেতু ইহাতে নিগুঢ় রহস্য 
নিহিত আছে। 

আল্লাহতায়ালা মনুষ্যের ইচ্ছা করার অধিকার প্রদান 

করিয়াছেন। মনুষ্য এই ইচ্ছা করার জন্য দায়ী হইয়া থাকে, কিন্ত 

ইচ্ছা করিলেই উক্ত কাধ্য সমাপ্ত হইতে পারে না-যতক্ষণ আল্লাহ্ 
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উহার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া না দেন। ইহাকে খাল্ক 
(স্থষ্টি) বলা হয়। যদি আল্লাহ মনুষ্যের ইচ্ছা অনুযায়ী কাধ্যের' 
উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়! না দিতেন, তবে মনুষ্য অক্ষম (মজবুর) 
হইয়া যাইত এবং সে কোন কাধ্যের ছওয়াব ও শাস্তি লাভের 

উপযুক্ত হইতে পারিত না, এই হেতু সে কোন কার্য করার ইচ্ছা 
করিলে, আল্লাহ উঠ] সমাধা করিয়া দিয়া থাকেন, ইহাতে আল্লাহ- 

তায়ালার উপর কোন দোষ আসিতে পারে না । 

এক্ষণে আয়তের শেষাংশের অর্থ বুঝুন, যন ও খৃষ্ঠানগণ' 

সংগ্রাম করার ইচ্ছা করিলে, আল্লাহতায়াল! উক্ত ইচ্ছা কা]ুষো 
পরিণত করিতে ন। দিতেও পারিতেন, কিন্তু তাহার প্রচলিত 

বিধান অনুসারে উক্ত কার্যের উপকরণগুলি সংগ্রহে বাধ! প্রদান 

করেন নাই, উদ্দেশ্য এই যে, পরকালে, মনুষ্য যেন শান্তি হইতে 

রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজে অক্ষম বলিয়া দাবি করিতে না পারে । 

--কঠ, ২।৩১৫-7৩২০১ কু) মাত) ১1৪৬০1৪8৪৬১ । ছেরা, ১।১৬৪।১৬৫ 

বায়ান, ১৫১৪০ । 

ভিপ্রম্ী? 

গোল্ডসেক সাহেব কোর-আন শরিফের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;_- 

কোর-আন শরিফের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত আছে যে, খোদাঁবন্দ 

ইছা! মসীহ নান! প্রকার মাজেজা করয়া আপনার নবুয়তের 
প্রমাণ দিতেন | *--১০০০৭ কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহম্মদ 

সাহেব যদিও আপনাকে একজন নবী বলিয়! প্রকাশ করিতেন, 

তথাপি কখনও কোন মাজেজ! করিতে পারেন নাই, বরং স্তাহার 

যে মাজেজা করিবার শক্তি ছিল না, তাহা তিনি সর্ধদ1 স্বীকার 
করিতেন । তোর-আনের অনেক স্থলে লিখিত আছে ঘে, কাফের- 

গণ মহম্মদের নিকটে আসিয়া তিনি যে খোদার রছুল, ইহার 

প্রমাণার্থে কোন চিহ্ন অর্থাৎ মাজেজ। চাহিত, কিন্তু মোহম্মদ 
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সাহেব তাহ! দিতে অস্বীকার করিয়া বলিতেন, সুরা আনকবুৎ 

৪৯ আয়ত ও সুর! বনি-ইত্রায়েল, ৬১ আয়ে দ্রষ্টব্য । 

আমাদের উত্তঃ। 
হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) যে মো'জেজা (অলৌকিক কাধ্য ) 

প্রদর্শন করেন নাই বা তাহার উহ প্রদর্শন করার শক্তি ছিল না, 

ইহা! সাহেবের একেবারে মিথ্য। দাবী । য়িহুদিরাও বলিত যে, 

হজরত ইছ? (আঃ) কোন অলৌকিক কাধ্য প্রদর্শন করেন নাই 

বা ইহা প্রদর্শন করার শক্তি তাহার ছিল না। য়িহুদীদিগের 

দাবি ও খুষ্টানদের দাবি একই সমান। গ্িুদিরা ইহাও বলিত 

যে, হজরত ইছ! (আঃ) নবি ছিলেন না, তাহার উপর £কোন 
আছমানি কেতাব নাজিল হয় নাই বা! তাহার নবুয়তের ্রসংবাদ 
প্রাচীন ধন্মগ্রন্থে নাই । গোল্ডসেক সাহেব গিছদিদিগের উপরোক্ত 

কথাগুলির কি উত্তর দিবেন ! 

প্রচলিত ইঞ্জিল যখন য়িহুদিগের মতে কতকগুলি সত্য মিথ্যা- 

পূর্ণ ইতিহাস ব্যতীত আছমানি কেতাব নহে, তখন হজরত ইছা 
€ আঃ)এর মো'জেঞ্জা ও নবুয়ত কিরূপে প্রমাণ হইবে? প্রচলিত 

ইঞ্জিলগুলি যদি সম্পূর্ণ আছমানি কেতাব হইত, তবে তৎসমস্তের 
মধ্যে রাশি রাশি মতানৈক্য দেখা যায় কেন? যদ্দি কোর-আন 

মজিদ নাজিল না হইত, তবে হজরত ইছ। (আঃ)এর নবুয়ত ও 
মো'জেজ। প্রমাণ করা অসম্ভব হইত। 

যদি কোন নাস্তিক এই কথা বলে যে, য্দি হজরত ইছা। (আং) 

অলৌকিক কাধ্য দেখাইতেন, তবে ফ্রিস্থদিরা কেন তাহার 

মতাবলম্বন করিলেন না? গোল্ডসেক সাহেব ইহার সদুত্তর 
দিবেনকি? ' 

সাহেব বাহাছুর লিখিয়াছেন, কাফেরেরা মো'জেজ1 দেখিতে 

চাহিলে, হজরত মোহম্মদ ( ছাঃ)এর €য মো”জেজা দেখাইবার 
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শক্তি ছিল না, ইহা 'কোর-আনে আছে। তাহার এই দাবী 

একেবারে বাতীল । 

কোর-আন ছুর! কামার ;-- 

75)%2 82 0)3 ০ 5 )৯৯) ১০015 ৪০০০ ৯) 

8 
"কেয়ামত নিকট হইয়াছে এবং চন্দ্র দ্বিখগড হইয়। গেল। এবং 

যদি কাফেরেরা কোন নিদর্শন ( মো"জেজ। ) দেখে, তবে অস্বীকার: 

করিয়া বসে এবং বলে যে, ( ইহ] ) প্রচলিত জাছু 1” 
কোরআন ছুরা ছাফ্যাৎ 7 

ঠা ১ ৬1359 ৮ ৬১)০১৯০ 801) তি ও 

€ ৯০ ১০৯4০ 

“আর যদি তাহারা (কাফেরেরা ) কোন নিদর্শন ( মো'জেজ। )' 

দেখে, তবে পরম্পরে বিদ্ধপ করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে 

ষে, ইহ! স্পষ্ট জাছু ব্যতীত নহে ।” 

উপরোক্ত কোর-আনের আয়তে স্পষ্ট বস্সা যাইতেছে যে, 

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) মো?জেজ। দেখাইতেন। 

গোল্ডসেক সাহেব ছুরা আনকবুতের যে আয়তের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার আগ্ভাস্ত শ্রবণ করুন ।' 

৬৮৩০] ০৪৬) ০৩ জগ ও] ৮491 ৩১5 

1১3 ০০৩৪ ৮১95 8 তাও ৩০ ঠরঁতি ৩৭ 92 52 ৩০62, 

৯৮০৯১ 29 ৬ 81455 ৬০ [94 ৬০০) ৩৩9) ৬/9)৯০1 21 

৬০১৬১ শক 25০5৪ 5 ৬১৬৬৭ ০] ৩)-4৬০%; 

ঠা ৮০১৪৪ এন ০০2 ৮৮00) 21 ৩৭০৭ 554৩ ও, 

৬৬) 503) ৬০ ০০ ৪৯০ ০0 2১) 15005 5 ও ৬১০1৬) 



১৪ কোর-আন শরিফ 

(৪৪ ৮) 5 ৩%$৭ 02৭১ 01 ৮4৩ এ 4 ১৬০ ০১ 

6) ৮৮৫৮/:5 5158 ৮৮১০1 ৩08৩ 4) 

“এইরূপ আমি তোমার উপর কেতাব নাজিল করিয়াছি, 

অনস্তর আমি যাহাদিগকে কেতাব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারা 

উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এই আরবদের মধ্যে কতকে 
উহার উপর খিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফেরগণ ব্যতীত আমার 

আয়তগুলি অস্বীকার করিবে না। আর তুমি ইতিপৃব্রব কেতাব 
পড়িতে জানিতে না এবং তুমি তোমার ডাহিন হস্ত দ্বারা উহ! 
'লিখিতে পারিতে না, যদি তুমি পড়িতে ও লিখিতে জানিতে, 
তবে. বাতীল পন্থীর! অবশ্য সন্দেহ করিত। 

বরং উক্ত কোর-আন বিদ্বানগণের বক্ষেঃ উজ্জ্বল নিদর্শন, 

অত্যাচারিগণ ব্যতীত আমার আয়তগুলি অস্বীকার করিবে না। 

আর কাফেরের! বলিয়াছে যে, কেন তাহার উপর তাহার প্রতি- 

পালকের পক্ষ হইতে নিদর্শন সকল অবতারিত হয় না? তুমি বল, 

আল্লাহতায়ালার নিকট নিদর্শনাবলী, আর আমি স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শক 

ব্যতীত নহি। তাহাদের জন্য ইহা যথেষ্ট (নিদর্শন ) নূহ কি যে, 

আমি তোমার প্রতি কেতাব অবতারণ করিয়াছি--যাহা তাহাদের 

প্রতি পাঠ করা হয়।” 

উপরোক্ত স্থলে ইহাই বল! হইয়াছে যে, মো”জেজা প্রকাশ 

-করা আল্লাহতায়ালার আয়ত্বাধীনে, কোন পয়গম্বর নিজের ইচ্ছায় 

অলৌকিক কাঁধ্য প্রকাশ করিতে পারেন না, ইহাতে একথা বুঝ! 
যায় না যে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) কর্তৃক অলৌকিক কার্য 
প্রকাশিত হয়* নাই বা হইতে. পারে না। কোর-আন শ্ররিফের 

বহু স্থলে লিখিত আছে যে, আল্লাহতায়ালার আদেশে পয়গম্বর 
গণের মো'জেজ! প্রকাশ হইত। 
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কোরআন ছুরা আল-এমরান 7 

41 ৩১৩ ০১৬৩ ১ ০৮) 2 ৬5 51 25 

*এবং আমি আল্লাহতায়ালার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে 
সুস্থ করিও মৃতদিগকে জীবিত করি” 

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ইছা (আঃ) নিজের ক্ষমতায় 
(মো'জেজা প্রকাশ করিতে পারিতেন ন1। 

কোর-আন ছুরা আরাফ ;_- 

£১০১ ০৯৯১ 9075 5395] 6৪৮1৩ ০১৩ 

গা ০] চি 

“আমি তাহাদের উপর ঝটিকা, পঙ্গপাল রাশি, বেঙ সকল ও 

রক্ত প্রেরণ করিয়াছিলাম ।” 

ইহা! হজরত মুছ1 ( আঃ)এর মো”জেজার কথা । এইরূপ যে 
কোন নবীর মো"জেজার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সমস্তই 

আল্লাহতায়ালার আদেশে প্রকাশ হইয়াছে । 

প্রচলিত ইঞ্জিল যোহনের ৫ অধ্যায় ৩৬ পদে আছে, “পিতা 
আমাকে যে সকল কাধ্য সম্পন্ন করিতে দিয়াছেন, যে সকল কার্য 

আমি করিতেছি, সেই সকল আমার বিষয় সাক্ষ্য চান যে, 

পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন 1” 

এস্থলে ইহা! বুঝ! যায় যে, হজরত ইছ! (আই) আল্লাহতায়ালার 
আদেশে মো'জেজ। দেখাইতেন। 

মথি, ২৭৪০।৪২ ;_সেই প্রধান যাঁজকেরা অধ্যাপকগণের ও 

' প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রপ করিয়া কহিল, এব্যক্তি অন্য অন্য 

(লোককে রক্ষা করিবে, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ও ত 

ইত্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস্ুক, তাহা 
হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব" 



১৬ কোরআন শরিফ 

৪৬ ;_-যীশ্ত উচ্চৈম্বরে চীৎকার করিয়। ডাকিয়া কহিলেন, ঈশ্বর 
আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয্মাছ ? 

ইহাতে বুঝা! গেল যে, যিশু নিজের 'ক্ষমতায় মো'জেজ। প্রকাশ 
করিতে একান্ত অক্ষম । 

পাঠক, এক্ষণে আম্মুন, আয্মতের মর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করুন । 

কাফেরেরা হজরতের নিকট মো"জেজা দেখিতে চাহিলে, আল্লাহ 
বলিলেন, তাহার উপর যে কোর-আন নাজিল করিয়াছি, ইহ! 

জ্বাজ্জল্যমান মো'জেছা, যিনি কখনও কোন কেতাব পাঠ করেন 
নাই বা কিছু লিখিজ্ত জানেন না, তাহার হ্যায় একজন লোক এরূপ 

কোরআন আনয়ন করিলেন-_যাহার তুল্য আনয়ন করিতে 

আরবের বড় বড় সাহিত্যিক পণ্ডিত একান্ত অক্ষম, এমন কি 

কোর-আন বজ্তনিনাদে ঘোষণা করিয়াছে যে, সমস্ত জ্েন ও মনুষ্য 
একত্রিত হইয়া কোর-আনের তুল্য একটা ছরা রচনা করিতে 

পারিবে না অগ্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিক হইল, কেহ 

ইহার তুল্য একটা ছরা রচনা করিতে পারিল না, ইহা কি কম 

মো'জেজা ? 

দ্বিতীয়__এত বড় একখানা কেতাব সহস্র সহস্র লোকের কণ্ঠে 
রহিয়াছে, কেয়ামত অবধি এইভাবে থাকিবে, ছুনইয়ার যাবতীয় 
গ্রন্থের এরূপ বিশেষত্ব নাই। ইহা কি কম মো'জেজা ? অন্যান্য 

নবীগণের মো"জেজ। ক্ষণস্থায়ী ছিল, কিন্ত কোর-আন যে মো'জেজা, 

ইহা! কেয়ামত পর্যযস্ত স্থায়ী থাকিবে, ইহা হজরত মুছা ও ইছা 

ইত্যাদি সমস্ত নবীর মো'জেজ। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । 
গোল্ডসেক, সাহেব ছুরা বনি-ইত্রায়েলের ষে আয়তের কথ! 

উল্লেখ করিয়াছেন, উহার মন্ম শ্রবণ করুন। ৃ 

১১০৩৩ 8৩৩ ঠা ০৪) ,এএা 0) 0৬০ ০5 
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“এবং আমি (তাহাদের যাচিত ) নিদর্শন সকল প্রেরণ করা 
ত্যাগ করি নাই, কিন্ত (এই জন্য) প্রাীনগণ উক্ত প্রকার 
নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল।” 

ছেরাজল-মনিরে ২৩১৩।৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত 
এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, মক্কাবাসির৷ নবি ( ছাঃ )এর 

নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তিনি তাহাদের জন্য ছাফা. পর্ববতকে 

স্বর্ণ করিয়া দেন. এবং পর্বত্তগুলিকে তাহাদের নিকট হইতে 

স্থানান্তরিত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার উক্ত তৃখগ্ডকে 
শহ্যক্ষেত্র করিতে পারে। হজরত আল্লাহতায়ালার নিকট টিক্ত 

আবদার পূর্ণ করার জন্য দোয়া করিলেন, তখন আল্লাহ তাহার 

নিকট এই অহি প্রেরণ করিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে 

'আমি উহা করিয়া দিতে পারি, কিন্তু যদি তাহারা ইমান না আনে, 
তবে আমি তাহাদিগকে সমূলে নিপাত করিব। ইহাতে হজরত 
বলিলেন, আমি এইরূপ মো'জেজ। চাহি না, কেননা আশা করি 

যে, উক্ত কাফেরদের ওরফে খাটি ইমানদারগণ জন্মগ্রহণ করিবে, 
আর যদি তাহাদের প্রার্থঘত মোজেজ প্রকাশ হওয়ার পরে 

তাহারা ইমান না আনে, তবে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে এবং 
উক্ত আশ! কার্যে পরিণত হইবে ন|। 

সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়; প্রাচীন উম্মতের। 

নিদর্শনাবলীর উপর মিথ্যারোপ করিয়া সমূলে ধ্বংস হইয়। গিয়া- 
ছিল, যেরূপ ছামুদ সম্প্রদায়কে অলৌকিক ভাবে উদ্ভিকা আবিষ্কার 
করিয়। দেখান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার উপর ইমান ন। 

আনায় সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই শেষ উদ্মত সমূলে ধ্বংস 

প্রাপ্ত হইবে. নাঃ ইহা! পূর্বব হইতে নিষ্ধারিত হইয়ঃছে, এই জন্ত 

কোরাএশদের প্রার্ধিত মো'জেজ্া দেখান হইল না । 
শত 
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পাঠক, এক্ষণে আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা! কোরাএশ- 
কুলের বিশিষ্ট মোগ্েজ। প্রার্থনা কর৷ সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল, 

ইহাতে একথ। বুঝা যায় না যে, কোন স্থলে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) 
কর্তৃক মো"জেজ। প্রকাশ হইবে ন1। 

' উপরোক্ত আয়তের প্ররে লিখিত আছে ;_ . 
১৮০) 895 91 3591০এ105)0 00 ৮৩ 

ইহাতে হজরতের মেরাজ গমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 
এই ছুরার প্রথমে হজরতের মে'রাজের রাত্রিতে মক্কা শরিফ 

হইতে বয়তল-মোকাদ্দছে যাওয়াব কথা আছে এবং ছু'রা নজমে 
তাহার আরশ ও বেহেশতে পৌছিবার কথা আছে, এইরূপ 

মো'জেজ। কি কোন পয়গম্বর কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল ? 
এই ছুরায় উল্লিখিত হইয়াছে 7 

1০৯0 ০৪৩ ৬৯0১ ঠা ৬০০১৩ ৬৪) ৪৪ 
ও 1158১ ০2০4) ৮৪৯৯১ 9৬6) ১ 8০৯১ 530 2 9501 5৬ 
“তুমি বল, যদি মনুষ্য ও জ্বেন এই কোর-আনের তুল্য আনয়ন 

করিতে একত্রিত হয়, তবে উহার তুল্য আনয়ন করিতে পারিবে 

না, যদিও তাহাদের কতক অন্য দলের সহায়তাকারি হয়|” 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিক হইতে চলিল, কিন্তু কেহ উহার তুল্য 

আনয়ন করিতে পারিল না, ইহার তুল্য প্রধান মো”জেজা আর 
কি হইবে? 
ছরা আনফাল ;- 

২৯ এ 4৭9 ০ 345 ৩৩5 | 

ছেরাজজন্যমির, ১1৫৬৩ পৃষ্ঠা ;-_ 
... গ্ষ্দর ফুছ্ধোর ফিবস মুছলমানগণ ও কাফেররা সম্মুখ সমরে 
উপস্থিত হইলে, নবি (ছাঃ) হজরত আলি (রাজি: )কে একমুক্টি 
কষ্কর আনিতে বলিলেন, উক্ত কষ্করগুলি আনয্পন করিলে, তিনি 
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উহা কাফেরদিগের মুখমগ্ডলের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 
মুখমগুল সকল কুশ্ী হইয়া যাউক, ইহাতে সমস্ত কাফেরের 
ডক্ষুদবয়ে, মুখে ও নাসিকা-রন্ধ্ে উহা প্রবেশ করিল, ইহাতে তাহারা 
পরাস্ত হইয়া! পলায়ন করিল।” ইহা কি মো'জেজ! নহে? 

ছুরা আ'লাক ;__. মূ 
(51৩৩ 0045 58৮ 5৪০০1 ৬০ 

দোরেণল-মনছুর, মোনির ও আজিজি ;-- 

“আবু 'জেহল একদল কোরাএশের মধ্যে বলিয়াছিল, হজরত 

মোহম্মদ (ছাঃ) কে ছেজদা করিতে দেখিলে, আমি তাগ্ার 

প্রীবাদেশে পদাঘাত করিব ও তাহার মুখমণ্ডল সৃত্তিকায় প্রোথিত 
করিব। তৎপরে হজরতের নামাজ পাঠকালে আবু-জেহেল উল্ত 

অপকার্ধ্য করার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং 

পরক্ষণেই ছুই হস্ত প্রসারিত করিয়া পশ্চাদপদ .হইল। তাহার 
অন্ুচরের! বলিতে লাগিল, হে আবু জেহেল, তোমার কি হইয়াছে? 
'সে বলিল, আমি তাহার উপর আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম 

যে, আমার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে, ফেরেশতাগণ পক্ষ দ্বারা 
পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যস্ত রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং 

একটা অজগর আমার উপর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, 

আমি তদ্দর্শনে ছুই হস্ত প্রসারিত করিয়া ভীতভাবে পলায়ন 

করিলাম 1৮ ইহা কি কোর-আন উল্লিখিত মো'জেজ। নহে ? 

কোর-আন ছুরা রাদ 7 

9৫৭ ৩ (৪ আসি উঠা ০৪৭: 
হোছায়নি, ৩১৩ পৃষ্ঠা £_ 
“আমের আরবাদের সহিত পরামর্শ করিয়। স্থিধ করিয়াছিল 

যে, আমের হজরত মোহম্মদ (ছাঃ )এর সহিত কথোপকথন 

করিবে, আর আরবদ সুযোগ মত তরবারির দ্বারা তাহার খুগ্ডপাত 



২০ কোর-আন শরিফ ' 7 পপ 1 

করিরে। তাহারা উভয়ে মজলিশে উপস্থিত হইল, আমের 
হজরতকে কথাবার্তায় সংলিপ্ত রাখিল এবং অনেক কথার পরে' 

বলিল, হে মোহাম্মদ, আমরা চলিয়া যাইতেছি এবং বনু 

অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য তোমার উপর আক্রমণের জন্য 

আনয়ন করিতেছি, ইহখ বলিয়। উভয়ে বাহির হইল, হজরত 

বলিলেন, হে খোদা, তুমি যে কোন প্রকারে হউক উহাদের চক্র 

হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমের আরবদকে বলিল, তুমি 
কি জন্য তাহাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিলে না? আরবদ 

বলিল, আমি যে সময় তাহার উপর তরবারির আঘাত করার 

চেষ্টা করিলাম, তুমি তাহার ও আমার মধ্যে অস্তরাল হইয়া 
ঈাঁড়াইতেছিলে, তৎপরে আরবদের উপর বজাঘাত হইল এবং 
আমের প্লেগ আক্রান্ত হইয়! মৃত্যু প্রাপ্ত হইল।” ইহা কি হজরতের' 
মো'জেজ৷ নহে? 

কোর-আন ছুরা ইয়াছিন ;-_ 

€ ৩১৭৪০ ৮৪১ /৩১15/। 4৪৯ ১4 ৮৪১০1 । ০১ ৮৯0 

“নিশ্চয় আমি তাহাদের গলদেশে গলবন্ধন স্থাপন করিয়াছি, 
অনস্তর উহ! চিবুক পধ্যস্ত রহিয়াছে, অবশেষে তাহার! উদ্ধশীর্ষ 
হইয়া আছে ।” 

তফছির হোছায়নি »_ 

“একদা আবুজেহল শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, ( হজরত ), 

মোহম্মদকে নামাজ পড়িতে দেখিলে তাহার মস্তক চুর্ণ করিব। 

পরে সে এক দিবস দেখে যে, তিনি নামাজ পড়িতেছেন, তৎক্ষণাৎ 

প্রস্তর হন্ডে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হয়। সে যখন পাথর 

মারিবার জন্ত হস্ত উত্তোলন করে, তখন হাত তাহার গলদেশে 
আবেষ্টন করিয়া থাকে এবং প্রস্তর করতলে বন্ধ হইয়৷ তাহার 
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চিবুকের নিয়ে গ্রীবাতে সংযুক্ত হইয়া! যায়, তাহাতে সে বাধ্য 
হইয়া হজরতকে প্রহার করা হইতে নিবৃত্ত হয়। : মখজুম বংশীয় 
লোকেরা বহু যত্বে আবুজেহলের গলদেশ হইতে হস্ত বিচ্ছিন্ন 
করিয়াছিল।” ইহাঁকি মো'জেজ। নহে । 

উক্ত ছুরা +__ 

1. ৮৪2৩ ৬ ১1৮ ৮৪241 ৬ক্ক) ৬০ 00 5 

পট ১১০৭ 2 ১ ৮৪৮2৩ 

“এবং আমি তাহাদের সম্মুখ ভাগে এক প্রাচীর এবং তাহাদের 
পশ্ঠান্ভাগে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আচ্ছাদন 
করিয়াছি, পরন্ত তাহারা দেখিতেছে না 1” 

তফছির-হোছায়নি ;__ 

“একজন মখজুমি আবুজেহলের হস্ত হইতে উপরোক্ত প্রস্তর 
গ্রহণ করিয়া হজরতকে মারিতে যায়। তাহার নিকট উপস্থিত 

হওয়া মাত্র সে অন্ধ হইয়া যায়, কিছুই দেখিতে পায় না, ন। সম্মুখে 
যাইতে পারে, না পশ্চাতে, তাহাতেই এই আয়ত নাজিল হয়।৮ 

ইহ| কি মোজেজা নহে? 

ছুরা আল-এমরান *__ 
€) %৮০০০ ৪/১1 ১ ৮৮51 ১১০৪১ 9) ৮5১১১ (05 

এই আয়তে বুঝা যায় যে, খোদাতায়াল। বদরের যুদ্ধে ৫ সহস্র 

ফেরেশতা হজরতের সাহায্য কল্পে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহা 

কি মো'জেজা নহে ? 

ছরা তওবা ১ 

82) ৮ ১322 5০ 2 শা ২১৩৬০ 40005 

এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত (ছাঃ) হেজরতকালে 
ছওর নামক গর্তে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময় আল্লাহ 
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তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, 

কাফেরেরা সেই গর্তের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাকে দেখিতে 

পাইয়াছিল না। ইহা কি মো'জেজা নহে ? 

মূলকথা, কোর-আন শরিফে হজরতের বহু মো'জেজার কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

কোর-আন শরিফে হজরতের বহু ভবিষ্ৃদ্বাণীর উল্লেখ আছে-_. 

যাহ! বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহাও কি মো'জেজা নহে ? 

গোল্ডসেক সাহেব যে দাবি করিয়াছেন যে, কোর-আনে ইহা 

বুঝা যায় যে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর মো'জেজা প্রকাশের 

শক্তি ছিল না, ইহা! একেবারে বাতীল হওয়া সপ্রমাণ হইয়া গেল। 

প্রচলিত ইঞ্জিল মথি, ১২।১৮।৩৯ পদ 7 

“তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশী তাহাকে ( যীশুকে ) 

বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন (মো'জেজা ) 

দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিয়। তাহাদিগকে কহিলেন, 

এই কালের হষ্ট ও বাভিচারী লোকে চিস্থের অন্বেষণ করে, কিন্তু 

যোন! ভাববাদীর চিহ্নু ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া। 

যাইবে না।” 

আরও উহ্গার ১৬ অধ্যায়, ১৪ পদ ;-- 

“পরে ফরীশীরা ও সদ্দ,কীরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে 

তাহাকে নিবেদন করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে আকাশ হইতে 

কোন চিহ্ব দেখান। 

(তিনি বলিলেন ) একালের হুষ্ট ও ব্যভিচারী লৌকের৷ চি্ছের 

অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন 

তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।” 

আরও ৮ অধ্যায় ১১--১৩ পদ +- 

“পরে ফরীশীর। বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত বাদানুবাদ 

করিতে লাগিল, পরীক্ষা তাবে তাহার নিকটে আকাশ হইতে 
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এক চিহু দেখিতে চাহিল। তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস 

ত্যাগ করিয়া কহিলেন, একালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ 

করে? আমি তোমাদ্দিগকে সত্য কহিতেছি, এই লোকদিগকে 

কোন চিহ্ন দেখান যাইবে ন1।” 

আরও ১৫ অধ্যায়, ৩১৩২ পদ ৮_ 

৩১ “প্রধান যাজকের! অধ্যাপকদের সহিত আপনাদের মধ্যে 

তাহাকে বিদ্রপ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অন্ত অন্ত লোককে রক্ষা 

করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ৩২ খ্রীষ্ট, ইক্রায়েলের 

রাজা, এখন ক্রুশ, হইতে নামিয়! আইম্ুক, দেখিয়া আমরা বিশ্বাস 
করিব ।” 

আরও 81৫৬৭ পদ ;__- 

(৫) “তখন দিয়াবল তাহাকে ( ঘীশুকে ) পবিস্র নগরে লইয়া 
গেল এবং ধর্মধামের চুড়ার উপরে দাড় করাইল, (৬) আর 

তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাপ 

দিয়! পড়, (৭) যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, 

তুমি আপন ঈশ্বর প্রভূর পরীক্ষা করিও না।” 
আরও 8 অঃ, ৩৪ পদ ;-- 

(৩) “তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়! তাহাকে কহিল, তুমি 

যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুল! রুটী হইয়! 

যায়, (৪) কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, মনুষ্য কেবল 
রুটাতে বাচিবে না ৬ 

উপরোক্ত প্রমাণগুলি জ্বলস্তভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, 

ষীশ্ত প্রচলিত বাইবেল উল্লিখিত কোন মো?জেজ! দেখাইতেন ন! 
বা তাহার উহ প্রকাশ করার শক্তি ছিল না! এবং বাইবেল লিখিত 

ষাবতীয় মো'জেজ! জাল কথা । এক্ষণে দেখি, গোন্ডসেক সাহেব 

এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন? | 



২৪ কোর-আন শরিফ 

তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব উক্ত অনুবাদের ৭৫ পৃষ্ঠায় 
লিখিয়াছেন লি 

“মহম্মদ সাহেবের অনেক বৎসর পরে লিখিত হদিসে তাহার 

নানা মাজেজার বিবরণ পাওয়া যায় বটে, কিস্তু এ সকল বিবরণ 

বিশ্বাসযোগ্য নহে ও তাহ! কোর-আনের সম্পূর্ণ বিপরীত । তথাপি 
কোন হাদিসেও লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব স্বীকার করিয়া- 

ছিলেন যে, তিনি মাজেজা করিতে পারেন নাই । যথা-_ 

৪44৩ ১ ৪1০0০ ৩১) ৬০ , 4৮51 05541 ১০ ০০ 
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“লোকে যেন তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারে, এই জন্য প্রত্যেক 

নবীকে মা'জেজ]৷ দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত আমাকে কেবল প্রত্যাদেশ 

(ওয়াহি ) দেওয়! হইয়াছে । এই বিষয়ে যে ইস! মসীহ মহম্মাদ 
অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।৮ 

আমাদের উত্তর । 

রেওয়াএত ছুই প্রকার ;₹_-মৌখিক ও লিখিত, গ়িহুদী ও খৃষ্টান 

অধিকাংশ পণ্ডিতগণ উভয় প্রকার রেওয়াএত গ্রহণ করিয়া 

থাকেন। 

আমাদের হাদিছ শরিফ ধন্মপরায়ণ ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন 

ছাহাবাগণের কণ্ঠে ছিল, তাহারা হাদিছ সকল স্মরণে রাখিতে 

মহ। সাধ্য সাধন! করিতেন, হাদিছ শরিফ কোর-আন শরিফের 

সহিত মিশিয়! যাইবে, এই হেতু হাদিছ শরিফ লিখিতে নিষেধাজ্ঞা 

হইয়াছিল, তৎপরে জুহরি, রবি ও ছইদ প্রভৃতি বিদ্বানগণ হাদিছ 
লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, ইহারা তাবেয়ি ছিলেন ও ছাহাব'- 
গণের নিকট হইতে হাদিছ স্মরণ করিয়া লইয়াছিলেন। 
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ততপরে এমাম মালেক ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি 
মদিনা শরিফে মোয়াত্বা নামক হাদিছ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, 

স্বাহার অনুসরণে এবনো-জোরাএজ মক্কা শরিফে, আওজায়ি 

শামদেশে, ছুফইয়ান ছওরি কুফাতে ও হাম্মাদ বেনে ছালম। 

বাছোরাতে হাদিছ সমূহ লিপিব্ধ করেন। তৎপরে অন্যান্য 
'মোহাদ্দেছগণ হাদিছ লিপিবদ্ধ করিতে সাধ্য সাধনা করেন, কাহার 

জন্মস্থান কোথায়, বয়স কি? কে কোথায় বিস্ভাভ্যাস করিয়া- 

ছিলেন ? কাহার শিক্ষকগণের পরিমাণ কি ? কাহার ধর্মপরায়ণতা 

কিরূপ ছিল ? কাহার স্মৃতিশক্তি কিরূপ ছিল? প্রত্যেক হাদিছের 

প্রকাশক ধন্মপরায়ণ ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হইলে, এইরূপ তাহার 

শিক্ষকগণের ধারাবাহিক ছেলছেল। রাছুলুল্লাহ পর্য্যস্ত পৌছিলে, 
তবে সেই হাদিছ ছহিহ (সত্য ) বলির! গৃহীত হইবে। যদি 
মধ্যবর্তী কোন শিক্ষকের নাম অন্ুল্পিখিত থাকে, তবে সেই 

হাদিছটী ছহিহ হইবে না, আবার এক এক হাদিছের প্রত্যেক 

স্থলে এতজন প্রকাশক হইতে পারে--যাহাদের একযোগে মিথ্যা 

কথা বলা একেবারে অসম্ভব । ৃ 
আমাদের ছহিহ হাদিছ কে কাহার মুখে শুনিয়াছেন, এইরূপ 

রাছুলুল্লাহ পধ্যস্ত ছনদ পাওয়া যায়, কে কোন্ ধরণের লোক 

ছিল, তাঁহ! বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ কর হইয়াছে, ইহ! খুষ্টানদিগের 

রচিত ইতিহাস অপেক্ষ। সহত্রগুণে বিশ্বাসযোগ্য | 

কোর-আন শরিফে যে ইঞ্জিল কেতাব হজরত ইছ। (আঃ) 

এর উপর নাজিল হওয়ার আলোচন। কর! হইয়াছে, তাহ। প্রচলিত 

বাইবেল হইতে স্বতন্ত্র, প্রচলিত বাইবেল কতকগুলি সত্য মিথ্য। 

পূর্ণ ইতিহাস, ইহাতে প্রকৃত ইঞ্জিলের কতকগুলি" উপদেশ আছে, 
তাহাতেও জন্দেহ নাই। যদি ইহ! সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ইঞ্জিল হইত, 
তবে এই চারিখানা ইতিহাসে বহু সংখ্যক মতানৈক্য পরিলক্ষিত 

-_৪ 
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হইত না এবং ইছ। (আঃ)এর মৃত্যুক্প পরের সংবাদ ইহাতে লিখিত 
থাকিত না। | 

এক্ষণে যদি আমর! জিজ্ঞাস! করি যে, উক্ত এঁতিহাসিক ঘটনা- 

গুলি পুরুষ পরম্পরায় কে কাহার মুখে শুনিয়াছে এবং তাহাদের 
চরিত্র কিরূপ ছিল? তবে খুষ্টান-জগত ইহার সছ্ত্তর দিতে, 
পারিবেন কি? 

বাইবেলের চারি খণ্ড পুস্তকের মধ্যে যোহন নামক পুস্তকের 
রচক কে, তাহা খৃষ্টান-জগত অধ্যাবধি স্থির করিতে পারেন নাই । 

যোহনের ২১ অধ্যায় ১৪ পদে আছে ৮» 

“সেই শিষ্য এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং এই সকল 

লিখিয়াছেন।” ইহাতে বুঝা! যায় যে, ইহা যোহনের লিখিত নহে । 
দ্বিতীয় শতাবীতে যখন দাবি করা হইয়াছিল যে, উহা 

যীশুর শিষ্য যোহনের লিখিত নহে, তখন যোহনের শিষ্ পোলি- 

কার্পের শিষ্য আরিম্ৃছ জীবিত ছিলিন, তিনি উহার কোন প্রতিবাদ 

করেন নাই। ব্ুক্ষতত্ববিদ্ ্টাডলেন বারশেগ্ডর সাহেব ও অলুজিন' 

সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, উহা যোহনের লিখিত নহে, বরং 

ইাডলেন সাহেব বলিতেছেন যে, ইহা আলেকজেপ্ডিয়ার কোন 

ছাত্রের রচিত পুস্তক। 

মার্ক পিতরের শিষ্য, ইনি হজরত ইছ1 (আঃ)এর সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। ইনি হজরত ইছা (আঃ)এর 

জীবনীর কতকাংশ লোকের মুখে শুনিয়া! লিখিয়াছেন, উহা! ল্যাটিন 
ভাষায় লিখিত ছিল, তৎপরে গ্রীক ও স্ুরিয়া ভাষায় উহার' 
অনুবাদ করা হইয়াছে। 

লুক পৌলের শিষ্য, ইহারা উভয়ে হজরত ইছা (আঃ)কে 
দেখেন নাই। লুক কতকগুলি শুনা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া 
দিয়াছেন । 
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মথি হদর়ত ইছ্া! (আঃ)এর শিষ্য ছিলেন, মথির ৯ অঙ পদে 

আছে,_“আর যে স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন, 

মথি নামক এক ব্যক্তি করগহন স্থানে বসিয়া আছে, তিনি তাহাকে 

কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে উঠিয়া তাহার 

পশ্চাৎ *গমন করিল।৮ ইনি যীশুর শিষ্য, ইহাতে স্পষ্ট ভাবে 

বুঝা যাইাতছে যে, ষে মথি যীশুর শিষ্য ছিলেন, তিনি মথি 
নামক পুস্তকখানি রচনা করেন নাই । 

দ্বিতীয় মথি মূলে ইত্রীয় ভাষায় লিখিত ছিল, তৎপরে গ্রীক 
ভাষায় উহার অনুবাদ করা হয়। মূল ইত্রীয় ভাষায় লিখিত ঘথি 
বিনষ্ট হইঈ'প। গিয়াছে, উহার অনুবাদক কে, তাহ! স্থির সিদ্ধান্ত হয় 

নাই, ব্তন!নে যে ইব্রীয় মথি পাওয়া যায়, উহা! অনুবাদের 

অনুবাদ । | 
অঙ্জুন সাহেব যোহনের টীকায় লিখিয়াছেন, পৌল বহু গ্রীজাতে 

যে পত্রঞ্চলি প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, ইহা 

ঠিক নহে, তিনি কোন স্থানে কিছু লেখেন নাই, ছুই চারি ছত্র, 

লিখিয়াছিলেন মাত্র । 

ফাস্ত।স সাহেব বলিয়াছেন, এই বাইবেল (নৃতন নিয়ম ) যীষ্ু 
বা তাহার শিষ্তুগণেব লিখিত নহে, ইহা কোন অপরিচিত লোকের 
লিখিত, সে উহা তাহার শিষ্তগণের নামে প্রকাশ করিয়াছে । উক্ত 

চারিখানা কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল, ইহাতে খৃষ্টান বিদ্বান্গণ 
মতভেদ করিয়াছেন । মথি, ৩৭, ৩৮) ৪১, ৪৩, ৪৮১ ৬১ ৬২, ৬৩ 

কিম্বা ৬৪ গ্রীষ্টাব্দে, মার্ক ৫৬) ৬০, ৬৩ কিম্বা ৬৫ খ্রীষ্টান, লুক ৫৩ 

৬৩ কিস্বা ৬৪ খৃষ্টাব্দে ও যোহন ৬৮, ৬৯, ৭০, ৮৯ কিন্া ৯৮ খৃষ্টাব্দে 

রচিত হইয়াছিল । * 

ভ'ক্তার হর্ণ সাহেব ইন্টেডাকসনের ৩য় অধ্যায়ে ১০৭ প্র্ঠায় 

লিখিয়াছেন, অতি পুরাতন কালের ইঞ্জিল ও তওরাতের হস্তলিপি' 
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নাই, আর যাহা বর্তমান আছে, তাহা অসম্পূর্ণ এবং উক্ত হস্ত- 
লিপিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক কর্তৃক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

জি, এম, বি. ডাঙ্কান সাহেব লিখিয়াছেন ১__ 

“তিনখানি অনুলিপি অতি প্রাচীন। বাঁটকিনি অনুলিপি, 

সীননীয় অন্থুজিপি ও সিকন্দরীয় অনুলিপি । প্রথম ছুই খণ্ড ঠরামান 
চার্চ ও সেন্টপিটাসর্বর্গে রক্ষিত আছে, উহা সাধরণের দেখিবার 
ক্ষমতা নাই, কিন্তু শেষ অনুলিপি খণ্ড বৃটীশ মিউজিয়ামে আছে । 

উপরোক্ত প্রত্যেক অনুলিপি অসম্পূর্ণ এবং কোন খানি চতুর্থ 
শতাব্দীর আগ্রে লিখিত হয় নাই। চতুর্থ বেজার অনুলিপিতে 
অনেক কথা বেশী আছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন লিপিকর কর্তৃক 

অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হর্ণ সাহেব লিখয়াছেন, সিকন্দরীয় 

অনুলিপি ৫ম শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে, কেহ কেহ ষ্ঠ, ৭ম, 
৮ম কিন্ব। ১০ম শতাবীতে লিখিত হওয়ার কথা বলিয়াছেন, ১০ম 
শতাব্দীতে লিখিত হওয়া সমধিক যুক্তিসঙ্গত । 

এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত চার্রিজন লোক কি 

প্রকৃতির লোক ছিলেন? তাহারা কোন্ কোন্ শিক্ষকের মুখে 
উহ শ্রবণ করিয়াছিলেন ? তাহার! কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন ? 

এইরূপ তাহারা যীশু খৃষ্টান পর্য্যস্ত ছনদ যতক্ষণ পেশ করিতে না 
পারেন, ততক্ষণ উহ প্রকৃত ইঞ্জিল বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে 

পারে না। এই হিসাবে বেশ বুঝা যাইতেছে ষে, আমাদের হাদিছ 
প্রচলিত ইঞ্জিল অপেক্ষা বহু গুণে বিশ্বাসযোগ্য । 

গোল্ডসেক সাহেব কি বলিয়া! মুসলমানগণের হাদিছগুলি 
হজরতের বহু পরে লিখিত হইয়াছে ধারণায় বিশ্বাসের অযোগ্য 
বলিয়া দাবী করিলেন? তাহাদের ইঞ্জিল কি যীশুর সময় লিখিত 
হইয়াছিল? তাহাদের ইঞ্রিল চতুষ্টয় যে একে অন্যের বিপরীত, 

এক্ষেত্রে ততৎসমন্ত বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিরূপে? কোর-আনে 
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হজরত মোহম্মদ (ছাং)এর মো'জেজ। প্রকাশ করার কথা আছে, 

তবে হাদিছ উল্লিখিত মো'জেজাগুলি কোরআনের বিপরীত হুইকে 

কিরপে ? 

তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব যে একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, 

তিনি উহা! বুঝিতে পারেন নাই বা উহ্হার ঠিক অঙ্গুবাদ করিতে, 
পারেন নাই । 

উহার প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে ;-- 
“যে কোন নবী হউক না কেন, তাহাকে এইরূপ নিদর্শন 

দেওয়া হইয়াছে--যাহা দর্শন করিয়া লোকে ইমান আনিতে 
পারে, যে অহি আমার উপর প্রেরণ কর! হইয়াছে উহাই নিদর্শন।” 
আমি আশ! করি যে, কেয়ামতের দিবস+আমি সমধিক উম্মত 

বিশিষ্ট হইব । 

মেরকাতের ৫ম খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, গুতোক: 
নবীকে তাহার জামানার হিসাবে মো'জেজা প্রদান করা হইয়াছে, 
উক্ত জামান! চলিয়া গেলে, উক্ত মো?জেজা স্থায়ী থাকিতে পারে; 

নাই, হজরত মুছ! ( আঃ)এর জামানায় জাছুর প্রাহর্ডাব ছিল, 
কাজেই তাহাকে যষ্টির অজ্জগরে পরিণত হওয়া ও হস্ত শুত্র হওয়ার' 
মো'জেজ। প্রদান করা হইয়াছিল, ইহ। জাছু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
অলৌকিক কার্য ছিল, কাজেই সেকলের লোক উহা দেখিয়া, 
ইমান আনিতে বাধ্য হইয়াছিল। হজরত ইছা (আঃ) এর 
জামানায় চিকিৎসা .বিষ্ভার প্রাছুর্ভাব ছিল, কাজেই তাহাকে ম্বত- 
জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করার মো+জেজ| দেওয়া 
হইয়াছিল, ইহা. চিকিৎস। বিষ্তা, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল, কাছেই 
লোকে তাহার উপর ইমান আনিতে বাধ্য ' হইয়াছিল। হজরত 

মোহাম্মদ ( সাঃ )এর জামানায় আরবে সাহিত্য 'ও কবিতা চর্চা" 

খুব দেশী ছিল, কাজেই ডাঁহাকে' কৌর-আন প্রদান 'করা ছইয়া-. 
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ছিল-_যাহ]1 সাহিত্য বিষয়ে অতুলনীয়, কাজেই লোকে তাহার 
উপর ইমান আনিতে বাধ্য হইয়াছিল, হজরত মুছ' ও ইছা। (আঃ)এর 
গত হওয়ার পরে তাহাদের মো'জেজার ক্রিয়া স্থায়ী থাকিতে 

পারিল না, কিন্ত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ )এর প্রদত্ত কোর-আন 

কেয়ামত অবধি অলৌকিক কার্য্য ভাবে বিরাজমান থাকিবে, সেই 
হেতু তাহার উম্মতের সংখ্যা সকল উম্মত অপেক্ষা অদিক হইবে । 
ইহাই হাদিছের অর্থ। 

ইহাতে একথা বুঝা যায় না যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ )এর 
অন্য কোন মো"জেজ ছিল না, বরং ইহাই বুঝা যায় যে, তাহার 
শ্রেষ্ঠতম মো'জেজ! কোর-আন। 

৩৪শ রুকু ও ৪ আয়ত। 
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২৫৪1 হে. ইমানদারগঞ্জ আামি-যাহা। তোমাদিগ্কে উপ্বজ্জীবিকা 

স্বরূপ প্রধান করিয়াছি তাহার কিয়দংশ উজ্জ দিবসের,.পুর্নে রয় 
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কর-_যাহাতে ক্রয় বিক্রয় হইবে না এবং বন্ধুত্ব হইবে না ও 
স্পারিশ হইবে না। ধর্মপ্রোহিগণই অত্যাচারী । 

২৫৫। আল্লাহ স্তাহা ব্যতীত কোন উপাস্ত নাই, (তিনি ) 

অনাদি অনস্ত, স্থষ্টির স্থষ্টিকর্ত। ও রক্ষক; ন! তন্দ্রা তাহার উপর 
আক্রমণ করিতে পারে, না নিদ্রা; আছমান সমূহে যাহা! আছে 
এবং জমিতে যাহা আছে, তাহ! তাহারই ; এরূপ কোন ব্যক্তি, 

আছে যে, তাহার অন্ুমতি ব্যতীত তাহার নিকট সুপারিশ 

করিতে পারে ? তাহাদের সম্মুখে যাহ। আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে 

যাহা আছে, তিনি তাহা অবগত আছেন; আর তিনি যে পরিমাণ 

ইচ্ছা করিয়াছেন, তদ্বযতীত তাহার এলমের কোন অংশ লোকে 

আয়ত্ব করিতে পারে না। তীহার কুরছি আছমান সমূহ ও জমি 
পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং এতছৃভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাহার 
পক্ষে কষ্টকর হয় না এবং তিনি মাঁহমান্থিত গৌরবান্থিত। 

২৫৬। ধর্ম সম্বন্ধে কোন বল প্রয়োগ নাই, ভ্রান্তি হইতে 
স্পথ প্রাপ্তি প্রকীশিত হইয়াছে, অনস্তর যে ব্যক্তি 'তাগুতে'র 

উপর অধিশ্বীস করে এবং আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনে, 

সত্যই সে ব্যক্তি সুদৃঢ় অবলম্বন ধারণ করিল--যাহ৷ ছিন্ন হওয়ার 
নহে। আর আল্লাহ মহা শ্রোতা ও মহ] জ্ঞানী । 

২৫৭। যাহারা ঈমান আনিয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের 

সহায়তাকারী, তাহার্দিগকে অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়। 

আলোকের দিকে (লইয়া যান ) এবং যাহারা কাফের হইয়াছে, 
“তাঞ্চত তাহাদের সহায়তাকারী তাহাদিগকে আলোক হইতে 
বাহির করিয়। অন্ধকার রাশির দিকে (লইয়া যায়), তাহারা 
দোজখবাসী হইবে, তাহার! উহাতে চিরস্থায়ী হইবে। 

উীক্কা ১- 
২৫৪1 আল্লাহতায়াল। ইত্তিপৃর্রধ জেহাদের কথ। খলিয়াছেন, 

এস্থলে অর্থ দানের কথা বলিতেছেন । এস্থলে বিদ্বানেরা মতত্েদ 
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করিয়াছেন যে, এই দানের অর্থ কি? একদল বিদ্বান ইহাতে 
জাকাত দেওয়ার মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা হাছান বাছারির মত। 
আম বলিয়াছেন, ইহাতে জেহাদে দান করার কথ। উল্লিখিত 
হইয়াছে । অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, উহাতে ফরজ ও নফল 

সমস্ত প্রকার দানের কথা বলা হইয়াছে। পৃথিবীতে কাহারও 
কোন বস্র অভাব হইলে, উহা ক্রেয় করিয়া সংগ্রহ কর! হয় বা 
কোন বন্ধুর নিকট হইতে আনয়ন করা হয়, অথবা! তজ্জন্ত কাহারও 
সুপারিশ ধরিতে হয়, কিন্তু পরজগতে ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ 

থাকিবে না, কাহারও বন্ধুত্বের খাতিরে বা কাহারও সুপারিশে 
আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। 

আয়তেব মন ;_হে ইমানদারগণ, কেয়ামতের দিবস ক্রয়” 

বিক্রয়ের স্থযোগ হইবে না, কাহারও বন্ধুত্বে কিছু লাভ হইবে না 
এবং আল্লাহতায়ালার অনুমতি ব্যতীত কাহারও সুপারিশ গৃহীত 

হইবে না, সেই বিপদ-সন্কুল দিবসের পৃর্ধবেই এই পৃথিবীতে 
আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত অর্থ দান কর, কেনন1 ইহজগতে কোন সং- 

কার্য্যে ক্রুটী করিলে, পরজগতে উহার প্রতিকারের উপায় থাকিবে 

না। পরজগতে বন্ধুত্ব ও স্থপারিশ না থাকার কারণ কি, তাহাই 
বিবেচ্য বিষয়--প্রত্যেকে নিজের হিসাব নিকাশের জন্য ব্যতিব্যস্ত 

থাকিবে, কাজেই অপরের বন্ধুত্ব ও স্ুপায়িশের সুযোগ কোথায় ? 
ছিন্ছায়। প্রত্যেকে খোদশর কোপ দর্শনে ভীত চমকিত থাকিবে, 
কাজেই অন্যের বন্ধুত্ব ও সুপারিশের শক্তি কিরূপে থাকিবে? 

তৃতীয়, আল্লাহতায়ালার শাস্তিগ্রস্ত হইয়া সমস্তই ভূলিয়! 

যাইবে। 
যদিও উপরোক্ত আয়তে বুঝা! যায় যে, কেয়ামতে বন্ধুত্ব বজায় 

থাঁকিবে না ও সুপারিশ করার সুযোগ থাকিবে না, কিন্তু নিয়োক্ত 
আয়তদ্বয়ে ১৯০০ 1 ১৯৪ ৩১ (654 ১০১৪ গজ ঠ 

৫ | 
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4১3 91 ৮১১৩ 654৩ ৬০০1 19 ৬৮ বুঝা যায় যে, পরহেজগারগণের 

মধ্যে প্রেম গ্রীতি বজায় থাকিবে এবং পয়গম্বর ও অলিগণ আল্লাহ- 
তায়ালার অনুমতি লইয়! শাফায়াত করিতে পারিবেন । 

তৎপরে আল্লাহতায়াল! বলিতেছেন, কাফেরগণই অত্যাচারী । 

এমাম রাজি ইহার. কয়েক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, 
(১) যখন আল্লাহ বলিলেন, কেয়ামতের দিবস বন্ধুত্ব ও স্থপারিশ 

থাকিবে না, তখন লোকের এইরূপ ধারণ! হইতে লাগিল যে, 
সেই সময় কোন প্রকার বন্ধুত্ব থাকিবে না এবং কাহারও সুপারিশ 

করার শক্তি থাকিবে না, এই ধারণ! খণ্ডন করা উদ্দেশ্যে আল্লাহ 
বলিলেন, ইহা কাফেরদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ইহাতে বুঝ। 
যাইতেছে যে, ইমানদারগণের পক্ষে ফাছেকগণের জন্ত সুপারিশ 
কর! সম্ভব হইবে। 

দ্বিতীয়, কাফেরের। নিজেদের কৃত অপকন্মের জন্ত দোজখের 

শাস্তিগ্রস্ত হইবে এবং তাহার! তথ! হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 

পারিবে না, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করেন 

নাই, বরং তাহারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিবার 
জন্য এই কুফল প্রাপ্ত হইবে । 

তৃতীয়, পরকালের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইহজগতে 

সৎকার্য সকল করা কর্তব্য, কিন্তু কাফেরেরা তাহা না করিয়। 
নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে! . 
চতুর্থ, কাফেরের৷ প্রতিমাগুলির সুপারিশ লাভের ধারণায় 
উহাদের পুজ1] করিয়া থাকে, অথচ প্রতিমাদের সুপারিশ করার 
শত্তি হইবে না, এই হেতু উক্ত কাফেরেরা নিজেদের উপর 
অত্যাচার করিয়াছে । 

পঞ্চম, কীফেরেরা! খোদার পথে ব্যয় না করিয়া নিজেদের উপর 
অত্যাচার করিয়াছে, কিন্ত ইমানদারের! নিশ্চয় কিছু না কিছু 
সদ্বযয় করিবে ।--কঠ ২৩২১।৩২২, রু১ মাঠ ১৪৬৩। 
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২৫৫। 19০1 শব্দের অর্থ চির জীবন্ত, অনাদি অনস্ত,. অমর । 
€48/ শবের অর্থ জগতের স্থষ্টিকর্তা, চির-ততত্বাবধায়ক, রক্ষক ও 
জীবিকা-গ্রাদাতা ও সমস্ত বিষয়ের পরিজ্ঞাত । 

আয়তের প্রথম অংশের মন্ম এই ;__আল্লাহ একমাত্র উপাসনাপ 
উপযুক্ত পাত্র, তিনি অনাদি, অনস্ত, চির-বিরাজমান, জগতের 

স্থপ্টিকর্তা, চিরপরিচালক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, জীবিকা-প্রদীতা ও 
সমস্ত জড় ও জীবের অবস্থা! পরিজ্ঞাত। তিনি এক্সপ জগত- 
পরিচালক যে, তন্দ্র। ও নিদ্র/ তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার 

করিতে পারে না। এবনো-জরির তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন এক 

দিবস হজরত মুছা (আঃ) মিন্বরের উপর খোৎব! পাঠ করিতে- 
ছিলেন, হঠাৎ তাহার মনে উদয় হইল যে, খোদা নিদ্রাভিভূত হন 
কিনা? আল্লাহতায়াল' তাহার নিকট একজন ফেরেশত। প্রেরণ 

করিলেন, ইনি তাহাকে ছুইটী কাচের শিশি প্রদান করিয়া 
বলিলেন, আপনি এক একটা শিশি এক এক হস্তে ধারণ করুন 
এবং উডয়টা সাবধানে রাখুন। হজরত মুছা (আঃ) নিদ্রাভিভূত 
হইতে লাগিলেন এবং উক্ত শিশিদ্ধয় পড়িয়া, যাওয়ার ভাব হইল, 

তৎপরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া একটী অন্যটী হইতে পৃথক 
রাখার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাহার নিদ্রা আসায় হস্তদ্বয 
হুইতে শিশিছয় পড়িয়া চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। তখন আল্লাহ- 
তায়াল। বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিত্রাভিভূত হইতেন, 
তবে কিরূপে তিনি আছমান ও জমি সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন? 

রুহোল-মায়ানিতে এবনো-আবি হাতেম হইতে উল্লিখিত 

হইয়াছে যে, বনি-ইস্রাইলগণ হজরত মুছা (আঃ)কে উপরোক্ত 
প্রকার প্রন্প করিয়াছিলেন । এমাম রাজি বলিয়াছেন, হজরত 

সু্থা (আঃ)এর দ্বারা এইরূপ প্রশ্থের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব, ইহা 
বনি-ইআ্রাইলগণ দ্বারা হওয়া সম্ভব৷ 



৩৬ কোরআন শরিফ 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তিনিই আছমান ও জমির 

অধিবাসিগণের অধিপতি ও স্থষ্টিকর্তী | 

তৎপরে ঃআল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহতায়ালা! যাহাকে অনুমতি 
দিবেন, তিনিই সুপারিশ করিতে পারিবেন, তদ্যতীত অন্য কেহ 

স্পারিশ করিতে পারিবেন না। 

অন্য আয়তে আছে,__ 
0155 ৩৩5 ১১৯) ৪) ০১ ৬ ঠা 9৮৪ 2 

“আল্লাহ যাহাকে অনুমতি দেন 'এবং যে ব্যক্তি সত্যকথ। 

বলিয়াছে, তাহাদের ব্যতীত অন্যের! সুপারিশ করিতে পারিবে না 1৮ 

এইবপ অন্যান্য আয়তে আছে 
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উপরোক্ত বিবরণে বুঝ! যায় যে, কাফেরের! ধারণা করিয়। 

থাকে যে, প্রতিমা সকল তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবে, ইহা। 
তাহাদের বাতীল ধারণা । আল্লাহতায়ালার প্রিয়পানত্র নবি, ওলি 

ও সাধু লোকেরাই সুপারিশ করিবেন, তাহাদের ব্যতীত কাহারও 

ন্থপারিশ গৃহীত হইবে না। 
তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহতায়ালা! পাধিব বিষয় 

সকল ও পারলৌকিক বিষয় সকলের অবস্থা অবগত আছেন । 
তিনি আছমান হইতে জমি পধ্যস্ত সংবাদ এবং আছমান সমূহের 
সংবাদ অবগত আছেন। তিনি লোকদের মৃত্যুর পুর্রের ও পরের 
ংবাদ অবগত আছেন। লোকে যে সৎ অসৎ কাধ্য করিয়াছে 

এবং পরিণামে যাহা করিবে, তিনি তাহা! অবগত আছেন । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেনস্-লোকে আল্লাহতায়ালার পরিজ্ঞাত, 

বিষয় সমূহের পুর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, তবে তিনি, 

তাহাদিগকে যৎসামান্য জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহারা কেবল, 
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তাহাই অবগত .হইতে পারিয়াছে। লোকে অদৃশ্য বিষয়গুলির 

ংবাদ অবগত হইতে পারে না, অবশ্য আল্লাহ তাহার মনোনীত 

রাছুলগণকে যাহা যাহা সংবাদ দিয়াছেন, তাহারা কেবল তৎ- 

সমস্তই অবগত হইতে পারিয়াছেন। তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, 
তাহার কুরছি আছমান সমূহ ও জমিকে পরিবেষ্টন করিয়া 

রাখিয়াছে। যে জ্যোতিম্মান পদার্থ সপ্তম স্তর আকাশের উপর 

এবং আরশের নিয়ে আছে, উহাকে কুরছি নামে অভিহিত 

করা হয়। 
এবনো-জরির একটা হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, ময়র্দানের 

মধ্যে একটী আক্ুটী যেরূপ ক্ষুত্র, কুরছির নিকট সাতটা আছমান 
সেইরূপ ক্ষুদ্র এইরূপ আরশের নিকট কুরছির পরিমাণ বুঝিতে 
হইবে । আয়তের এই অংশের অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার 
কুরছি এত মহান যে, উহা সাত আছমান ও জমিকে পরিবেষ্টন 

করিয়। রহিয়াছে। 

হজরত এবনো-আববাছ (রাঃ) কুরছির অর্থ এলম বলিয়। 

প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে আয়তের এই অংশের অর্থ এইরূপ 

হইবে--আল্লাহতায়াল। আছমান সকল ও জমিনের অবস্থা অবগত 
আছেন। ও 

একদল বিদ্বান উচ্ভার অর্থ আধিপত্য, ক্ষমত। ও রাজ্য বলিয়। 

প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে আয়তের এই অংশের অর্থ এইরূপ 
হইবে, আছমান ও জমি সকল আল্লাহতায়ালার মায়ত্বাধীনে 

আছে এবং আছমান ও জমিন সমূহ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত 
এমাম রাজি প্রথম মতটী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রকাশ 

করিয়াছেন । | 

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, এস্থলে হজরত এবনো-আববাছ 

কুরছির ব্যাখ্যায় লিখিয়ছেন যে, উহ! পদদ্বয় রাখার স্থান, কিন্ত 
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এবনো-আব্বাছ (রাজিঃ)র পক্ষে তদ্দারা আল্লাহতায়ালার পদঘ্বয় 

অর্থ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব, €'ননা আল্লাহতায়ালার 

এইক্সপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি হইতে পাক। আল্লাহতায়ালার অবয়ব- 

ধারী বিষয় না হওয়া সম্বন্ধে বু দলীল এই তফছিরের অনেক 

স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, কাজেই উক্ত রেওয়াএতটী বাতিল, আর 

যদি উহা ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে এইরূপ 

অর্থ হইবে যে, কুরছি একটী গৌরবান্িত রুহ কিম্বা ফেরেশতার 
পদদ্বয় রাখার স্থান। 

এমাম বয়হকি “কেতাবে-আছম! অছছেফাঁতের ২৫৬ পৃষ্ঠায়, 
লিখিয়াছেন, ইহা হজরতের কোন ছহিহ হাদিছে নাই। অবশ্য 

কোন কোন ছাহাবার মত, কিন্তু প্রাচীন বিদ্বানগণ এইব্প হাদিছ- 

গুলির মন্ম প্রকাশে চেষ্টাবান হইতেন না এবং ধারণ! করিতেন 

যে, আল্লাহ অবয়বধারী নহেন। একদল বিদ্বান উহার অর্থে 

প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিংহাসনের উপর উপবেশনকারীর পদদ্বয় 

রাখার স্থান যে পরিমাণ হইয়া থাকে, আরশের নিকট কুরছি 
সেইরূপ হইবে। 

মূলকথা, আল্লাহতায়াল। সাকার পদার্থ নহেন বা তাহার 

অবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী হওয়া অসম্ভব, কাজেই তাহার 

পদদ্ধয় থাকা এবং কুরছির তাহার পদদ্বয় রাখার স্থান হওয়ার 
দাবি করা একেবারে বাতীল। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আছমান ও জমি সমূহের রক্ষণা- 
বেক্গণ করা আল্লাহতায়ালার পক্ষে কষ্টকর নহে। 

তৎপরে তিনি বলিতেছেন, তিনি সমুন্নত মহান । তিনি রাজ্য, 
এশ্বধ্য ও পদমর্যাদায় সর্ববপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, তি'ন অতুলনীয়, তাহার 

প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তিনি নশ্বর গুণাবলী হইতে 1নম্মল, এই জঙ্ঘ 
তাহাকে উচ্চ বলা হইয়াছে । তিনি গৌরব, পরাক্রম ও শান- 

শওকতে সর্বাপেক্ষা মহান। | 



৩য় পারা তেল্কর রোছোজ--স্থুরা। আল-বাকারাহ । ১] 

এমাম রাঞ্জধি বলিয়াছেন, তিনি স্থানের হিসাবে উচ্চ নহ্ছেন 

এবং পরিমাণ, দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উর্ধের হিসাবে মহান নহেন। ততপযে 
তিনি উপরোক্ত মতদ্বয় কয়েকটা প্রমাণ দ্বার। সপ্রমাণ করিয়াছেন 

উপরোক্ত আয়তটাকে আয়তল কুরছি নামে অভিহিত কর! হয়৷ 
হজরত নবি (ছাঃ) ছাহাব! প্রবর ওবাই (রাজিঃ)কে ধলিয়া+ 

ছিলেন, তুমি কি বলিতে পার যে, কোর-আন ' শরিফের কোন্ 

আয়ত শ্রেষ্ঠতম ? তহুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আয়তল-কুর ছ। 
তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেলেন, হে আবাল-মোঞ্জের। এল্ম 

তোমার জন্য মোবারক হউক ।-_ছহিহ মোছলেম। সু 

হজরত আবু হোরায়র! (রাঃ) বলিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি আমাকে 
বলিল, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে 'কয়েকটা 
কলেমা শিক্ষা দিব-_যদ্দারা আল্লাহ তোমাকে লাভবান করিবেন । 

যখন তুমি শয্যায় শয়ন করিবে, তখন আয়তল-কুরছি পড়িয়! 

লইবে, ইহাতে প্রভাত অবধি আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে একজন 

রক্ষক তোমার সহকারী থাকিবে এবং কোন শয়তান তোমার নিকট 

উপস্থিত হইতে পারিবে না । ততশ্রবণে আমি তাহাকে ছাড়িয়া 

দিলাম। হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, সে র্যক্তি. সত্য কথা 

বলিয়াছে।_ছহিহ বোখারি । 
' হজরত "বজিয়াছেন, আয়তল-কুরছির প্রথম. ও ছুরা আল- 

এমরাণের, প্রথম আয়তে আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ( এছমে- 
আজম ) আছে ।__আবুদাউদ ও তেরমেজি।. 

হজরত ওবাই (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার খোশ্বা শুষ্ষ. করা 

স্থানে খোর্্া থাকিত, এক দিবস তদস্ত করিয়া দেখি যে খোদা 

কমিয়! গিয়াছে। এক রাত্রিতে পাহারা - দিয়! কিশোর বয় 
বালকের ন্যায় একটী জীবকে দেখিতে পাইলাম, তাহাকে রিজাষ। 

করিলাম' যে, তুমি জেন কিনব! ম্সুয্য 1? যে বলিল, আমি জেন) 



৪৩ কোর-আন শরিফ 

আমি বলিলাম, তোমার হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে দাও, সে হস্ত 

লম্বা করিয়। দিল, আমি তাহার হস্ত এবং লোম কুকুরের ন্যায় 

বুঝিতে পারিয়৷ বলিলাম, জ্বেন এপ স্থজিত হইয়াছে ? সে বলিল, 
আমি জ্বেনের মধ্যে সমধিক শক্তিশালী । আমি বলিলাম, তুমি 

কি জন্য আমার কতক খোর্শ। অপহরণ করিয়াছ ? সে বলিল, 
আমি শুনিয়াছি, তুমি দান করিতে বড় ভালবাস, এই জন্য আমি 

তোমার খাদ্য সামগ্রীর কিছু অংশ পাওয়ার আশ। রাখি । আমি 

বলিলাম, কোন্ বন্ত দ্বারা আমরা তোমাদের অপকার হইতে রক্ষা 

পাইব। সে বলিল, এই আয়তল-কুরছি দ্বারা । আমি প্রভাতে 
হজরত নবি (ছাঃ )এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ প্রদান 
করিলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, জ্বেনটা ঠিক কথা বলিয়াছে। 

-আবুদাউদ তায়ালাছি। 

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন লোকের 

সহিত একটী জ্বেনের সাক্ষাৎ হয়, ইহাতে জ্বেনটী বলিতে 
লাগিল, যদি তুমি মল্লযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিতে পার, 

তবে আমি তোমাকে এরূপ একটা আয়ত শিক্ষা দিব যে, যদি 

তুমি গৃহে প্রবেশ করা কালে উহা! পাঠ কর, তবে কোন জ্বেন 

উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তৎপরে উভয়ে বানযুদ্ধে 

রত হইল, ইহাতে সেই মনুষ্টী তাহাকে পরাস্ত করিয়া বলিলেন, 
আমি তোমাকে ক্ষীণকায় এবং তোমার বাজুদ্ধয়, কুকুরের বাজুর 
ভুল্য দেখিতেছি। তোমাদের সকলেই কি এইরূপ হইয়া থাকে? 
জ্বেনটা বলিল, আমি তাহাদের মধ্য খুব শক্তিশালী । তুমি 
দিতীয়বার আমার সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ কর। ইহাতে তিনি 
তাহার সহিত: হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়। 
ফেলিলেন । তখন জ্বেনটা বলিল, তুমি আয়তল-কুরছি পাঠ করিবে, 

'যে ব্যক্তি উহা পড়িতে পড়িতে গৃহে প্রবেশ করে, শয়তান গর্দভের 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-ছুরা আল-বাকারাহ। ৪১ 

ন্যায় বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে তথা হইতে বাহির হইয়া যায়। 
«কেহ (হজরত ) এবনে।-মছউদ (রাজি; )কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

তিনি কি (হজরত) ওমার ছিলেন? তহ্ত্তরে তিনি বলিলেন; 

(হজরত) ওমার ব্যতীত আর কে হইবেন 1--কেতাবোল-গারা এব | 

হজরত আবু ওমাম! বর্ণনা করিয়াছেন, “বাকারাহ”, “আল-এমরাণ? 
ও “তাহা এই তিন ছুরাতে এজমে আঙ্গম আছে, ছুরা বাকারার 
এই আয়তে 0৯) ৪) 2৯ 2 9) ১4 আল্লাহো লাএলাহ। ইল্ল। 
হুওয়াল হাইয়োল-কাইউম । ছুরা আল-এমর'নের এই আয়তে__ 
0১৪) ০০1 ০৬ 0 ৮। ১4091 আলিফ, লাম, মীম, আল্লাহে। 
লাএলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ৌল-কাইউম। ছুরা “তাহার এই 
আয়তে_+১৯৪] 5৮1) ৮৭৮/| ৬১৩ ) 'অ-আগনাতেল-ভোজুহো-লিল 

হাইয়েল কাইউম 1 _এবনো-মারদাওয়হে | 

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে 

আয়তল-কুরছি পাঠ করিবে, তাহার *্ষৃত্যুর পরেই সে বেহেশতে 
দাখিল হইবে ।_ আমালোল-ইয়াওম অল্লাএল। 

হজরত বলিয়াছেন, যে বাক্তি ফজরের সময় আয়তল-কুরছি 
পাঠ করিবে, সন্ধ্যা অবধি নিরাপদে থাকিবে, আর মগরেবের সময় 
উহ পাঠ করিলে, ফজর অবধি নিরাপদে থাকবে ।_-তেরমেজি, 

এবনো-কছির, ১1১৪৫--১৪৮, কঃ, ২৩২৩--৩৩০, রুঃ 
১৪৬৪--৪৬৭। ৰ 

২৫৬। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাজিঃ ) বলিয়াছেন, মদিন। 
শরিফের আনছার বংশোদ্ভবা মৃতবৎস! স্ত্রীলোক মানসা করিত যে, 
যদি তাহার সন্তান জীবিত থাকে, তবে, তাহাকে যিছুদী করিয়। 
দিবে। যখন বনু-নোজা'এর সম্প্রদায় দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, 
তখন আনছারিগণ তাহাদের সন্তানদিগকে জোর জবরদস্তি করিয়া 
এর করিয়া! লইতে চাহিল, সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল 

৬ 
ক? 

সঙ 
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আরও তিনি বলিয়াছেন, হোছাএন নামীয় একটী মদিনাবাসী 

মুছলমানের ছুই'ী পুত্র খৃষ্টান ছিল। সে ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ)কে 

রলিল যে. তাহার! খ্রীষ্টানি মত ত্যাগ করিতে চাহে না, এক্ষণে 
আমর! কি তাহাদিগকে বলপূর্ক মুছলমান কয়া লইব? সেই 
সম্বন্ধে উক্ত আয়ত ন'জিল হয়। 

উক্ত আয়াত আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, দীন ইছলাম গ্রহণ 

সম্বন্ধে কাহারও প্রতি বল-প্রয়োগ করা হইবে না, তরবারী দ্বারা 
কাহাকেও ইছলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইনে না, কেননা 

আল্লাহতায়াল। ঠাচার নবী কর্তৃক স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ সমূহ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দার! সত্য মিথ্যা পথ অতি স্পষ্টভাবে পৃথক 
হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে যাহার ইচ্ছা হয় ইছলাম গ্রহণ করুক, 

আর যাহার ইচ্ড। হয় মতান্তর গ্রহণ করুক। 

তাগুত শার্দেব কয়েকটা অর্থ আছে ;--(১) শয়তান, (২) গণক,. 

(৩) জাদুকর, (5) প্রতিমা! সকল, (৫) অবাধা জ্বেন ও মনুষ্য এবং 

প্রত্যেক অবাধা জীব। 

এক্ষণে আয়তের অর্থ শুনুন, যে ব্যক্তি উপরোক্ত ব্ষয়গু'লর 

প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহতায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন 

করিয়া তাহার রছুলের প্রদণ্িত মতের অনুসরণ করে, নিশ্চয় 
সে ব্যক্তি ইমান, ইছলাম, কোর-আন ও সত্যমত দৃঢ়রূপে ধারণ 

করিল-_যাহা এরূপ মজবুত অবলম্বন যে, কখনও বিনষ্ট হওয়ার 
নহে। আল্লাহ লোকদের একরার শ্রবণ করেন এবং তাহাদের 

অস্তর-নিহিত মত অবগত আছেন ।-_কণ ২৩৩১, এবঃ তা, ৩/৯।১০। 
২৫৭। মোজাহেদ বলিয়াছেন, একদল লোক হজরত ইছা 

(আঃ) এর উপর ইমান আনিয়াছিল এবং অন্য দল তাহার 

উপর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তৎপরে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) 
পয়গন্বরী প্রাপ্ত হইলে, প্রথম দল এই শেষ পয়গম্বরকে 



৩য় পারা তেলকর রোছোল---ছুর। আল্থাকারাহ। ৪৩, 

অমাম্ত করিয়াছিল এবং দ্বিতীয় দল তাহার উপর ইমান 

আনিয়াছিল, উপরোক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিন্ঃ 

হইয়াছিল। & 
আয়তের মর্ম এই যে, যাহারা হজরত ইছা! (আঃ) এর' 

প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কাফেরির অন্ধকারে পতিত হইয়াছিল,, 
তৎপরে হজরত নবি (ছাঃ)এর উপর ইমান আনিয়াছিল, 

আল্লাহতায়ালা তাহাদের সহায়, তাহাদিগকে উক্ত কাফেরির 

অন্ধকার হইতে ইমানের জ্যোতির দিকে লইয়া! যান। আর 

যাহারা হজরত ইছ' (আঃ) এর প্রতি ইমান আনিয়া! ইমানের 

জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান্ হইয়াছিল, তৎপরে হজরত মোহাম্মদ 
(ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়া যায়» 
শয়তান এবং প্রত্যেক অবাধ্য জীব তাহাদের পৃষ্ঠপোষক, ইহারা 
উক্ত অবিশ্বীসকারিদিগকে ইমানের আলোক হইতে কাফেরির 

অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। তাহার! চিরকাল দোজখবাসী 

হইবে । 
কেহ কেহ আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, 

যে কাফেরেরা শেষ নবীর উপর ইমান আনিয়াছে,. আল্লাহ- 

তায়ালা! তাহাদের পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক, তাহাদিগকে 
কোফরের অন্ধকার হইতে ইমানের জ্যোঁতির দিকে লইয়া যান ॥ 

আর যাহার! তাহার উপর অবিশ্বাস করিয়াছে, আল্লাহতায়াল! 

তাহাদের প্রকৃতিতে যে জ্যোতিস্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
শয়তানেরা তাহাদিগকে উক্ত জ্যোতি হইতে ব্বাহির .করিয়া 
কাফেরির অন্ধকারে লইয়া যায়। 

এবনো-জরির বলিয়াছেন, মোজাহেদ বণিত অর্থ সমধিক 

যুক্তিযুক্ত . হইলেও এইবূপ অর্থ হইতে পারে ষে, যাহার! 

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকে, 



৪ কোর-আন শরিফ 

শয়তানেরা তাহাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তাহাদিগকে ইমানের 
জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে বাধা প্রদান করিয়া কাফেরির 

অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। 

জিগপ্রন্নী ? 

(১) গোল্ডসেক সাহেব কোর-আন শরিফের খঙ্গান্ুবাদের 

৭৬ পৃষ্ঠার ফুটনোটে (ছুরা বাকারের ২৫৪ আয়তের টাকায় ) 
লিখিয়াছেন, হাদিসের শিক্ষান্থুসারে মুসলমানেরা প্রায়ই বিশ্বাস 
করেন হে, মহম্মদ সাহেব তাহাদিগের জন্য শাফায়াৎ করিবেন, 

কিন্ত কোর-আনের অনেক আয়ৎ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 

হদীসের এ সমস্ত শিক্ষা কোরাণের শিক্ষা! বিরুদ্ধ, সুরা তওবার 

৮১ আয়তের লিখিত আছে -_- 

“তাহাদিগের জন্য ক্ষম! চাও বা! না-চাঁও (একই কথা হইবে) 

তুমি (হে মহম্মদ )যদি সত্তর বার তাহাদের জন্য ক্ষমা চাও, 
তবু খোদা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। পুনশ্চ মরুবাসী 

আরবীয়েরা যুদ্ধে নাযাওয়ার জন্য তাহাদিগের যে অপরাধ 
হইয়াছিল, তাহ! ক্ষমার জন্য তাহারা যখন মহম্মদ সাহেবকে 

খোদার কাছে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিল, তখন তিনি 

এই উত্তর দিয়াছিলেন, তে খোদা হইতে (উপকার পাইতে ) 

তোমাদের জন্য কিছু ক্ষমতা রাখে, যদি তিনি তোমাদিগের 

হানি কণ্িতে চাহেন বা তোমাদিগের উপকার করিতে ইচ্ছ। 

করেন।” (স্বর) আল-ফতহ ) 

উপরি উল্লিখিত প্রথম আয়ে কপটি দিগের এবং দ্বিতীর 
আয়েংটি মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বল হইয়াছিল, সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, মোহম্মদ সাহেব কোন পক্ষের লোকদিগের 
জন্য শাফায়ৎ করিতে পারিবেন না। 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-_ছুরা আল্-বাকারাহ। ৪ 

আমাদের উত্তর। 
আল্লাহ ছুরা তওবাতে বলিয়াছেন ;-_ 
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“ভূমি তাহাদের জন্য ক্ষম।' প্রার্থনা কর কিম্বা তাহাদের 

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নাকর, যদি তুমি তাহাদের জন্য ৭* বার 
ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও খোদ! তাহাদিকে ক্ষমা করিবেন না ;. 
এই হেতু যে, তাহার! আল্লাহ ও রাছুলের সহিত কাফেরী, 

করিয়াছে ।” ইহাতে স্পষ্টবুঝা যাইতেছে যে. কাফেরদের 
সম্বন্ধে হজরতের শাফায়াত গৃহীত হইবেনা । 

ছুরাঁ ফংহে উল্লিখিত হইয়াছে ঈ_- 
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9 1৮৮ ৩১০০৩ 
“অচিরে পশ্চাগ্ামী মরুবাসীরা তোমাকে বলিবে, আমাদের 

অর্থরাশি ও পরিজনেরা আমাদিগকে (যুদ্ধ হইতে ) খিরত 
রাখিয়াছে, কাজেই তুমি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, 
তাহাদের অন্তরে যাহ] নাই তাহ! তাহারা রসনায় বলিয়া থাকে ;. 
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তুমি বল, যদি আল্লাহ তোমাদের ক্ষতির ইচ্ছ। করেন, কিন্ব। তিনি 
তোমাদের উপকারের ইচ্ছা করেন, তবে কোন্ ব্যক্তি তোমাদের 
'জন্যা আল্লাহতায়ালার (আদেশ রোধ করিতে) সক্ষম হইবে? 
ব€ং তোমরা যাহা! করিতেছ, তাহ! আল্লাহ অবগত আছেন। বরং 

'তোমরা ধারণা করিয়াছ যে, রাছুল ও ইমানদারগণ গ্ভাহাদের 
পরিজনদিগের দিকে কখনও প্রত্যাবর্তন করিবেন না 'এবং উহা 

তোমাদের অন্তরে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং তোমরা মন্দ ধারণ! 
করিয়াছ (দীন ইছলাম বিনষ্ট হওয়ার ধারণা করিয়াছ ) এবং 

তোমরা বিনষ্ট সম্প্রদায় হইয়াছ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাছুলের 
প্রতি ইমান না আনে, নিশ্চয় আমি (উক্ত) কাফেরদের জন্য 

' জ্বলস্ত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি 1৮ 

উপরোক্ত আয়তে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত মরুবাসিগণ 
কাফের ও মোনাফেক ছিল, কাজেই তাহাদের জন্য হজরতকে 
শাফায়াত করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। গোল্ডসেক সাহেব 
এই দলকে মুসলমান হওয়ার দাবি করিয়া ভ্রমপথে পতিত 
হইয়াছেন। 

দ্বিতীয়, এই আয়তে ইহাই বুঝা যায় যে, আল্লাহচ্ায়ালা 
ব্যতীত কাহারও ভাল মন্দ করার ক্ষমতা নাই, কোর-আন 

শরিফের অন্যান্য স্থলে লিখিত আছে যে, হজরত ইছা ( আঃ)এর 
ভাল মন্দ করার ও কাহারও পাপ ক্ষমা করার অধিকার নাই এবং 

বর্তমান বাইবেলেও লিখিত আছে যে, কাফেরদের সুপারিশ করার 
অধিকার তাহারও নাই। 

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ইমানদার গোনাহগারদের শাফায়াত 
করিতে পারিবেন, ইহা কোর-আনের অনেক স্থলে আছে, ইহার 
বিস্তারিত বিবরণ আমপারার ছুরা নাবার ৩৮ আয়তের টাকায় 
লিখিত হইয়াছে । 
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(২) গোল্ডসেক সাহেব ২৫৬ আয়ছের টীকার অনুবাদের ৭৭ 

পৃষ্ঠায় এবং ৫২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যুস্রলমানদিগের তফছিরে 
লিখিত আছে যে, ধর্-প্রচারে বল-প্রয়োগ নাই, এই হুকুমটি 
জেহাদের আয়ত নাজিল হইলে, মনছুখ হইয়া গিয়াছে । 

আরও অনেক হাদিছে আছে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) 

জেহাদ কব্তে উৎসাহ দিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি 
তরবারী দ্বারা ধন্ম বিস্তার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, বর্তমানে 

সুশিক্ষিত মুসলমানগণ ইছলামের এই সকল শিক্ষায় লঞ্ঞিত হন 
এবং ইহা সমর্থনে বলেন যে, শ্্রীষ্টানগণও বলপুর্বক নিজ ধর্ম 
বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যদিও কোন সময়ে তাহাদের 
ধর্ম বলপূর্ববক বিস্তার করিয়। থাকেন, তবে তাহার! নিজ কেতাব 
ইঞ্জিলের শিক্ষার বিরুদ্ধেই করিয়াছেন, কিন্তু মুছলনমানগণ ধর্মের 
নামে অত্যাচার করিতে কোর্আন দ্বারাই আদিষ্ট । ফলত; 

প্রথমে মহম্মদ সাহেব যখন নিরুপায় ও উৎপীড়িত এবং খড়োর 

সাহায্যে ইছলাম বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়'ছিলেন, তখন 
তিনি বলিয়াছিলেন, দনে বল-প্রয়োগ নাই; কিন্তু পরে' যখন 
মদীনায় তিনি অনেক লুঠ্ন-প্রিয় আরব দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন, 
খন তিনি মুসলমানদিগকে বলপুব্বক ইছলাম প্রচার করিতে 
আদেশ দিয়াছিলেন । 

আমাদের উত্তর । 

কোর-আন শরিফে জেহাদের আদেশ করা হইয়াছে, কিন্ত 
জেছাদের উদ্দেশ্য কি, তাহা৷ ইতিপূর্ব্বেই বল! হইয়াছে. .. 
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.. “এবং যদি আল্লাহ 'একদলকে অপর দলের 'দ্বার| দমন ম! 
করিত্বেন, তবে নিশ্চয় পৃথিবী অশ্াস্তিপুর্ণ হইয়া রাইড!” 
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“এবং যদি আল্লাহ একদল লোককে অপর দলের দ্বারা দমন 

না করিতেন, তবে নিশ্চয় তাপসদিগের এবাদতখানা, খ্রীষ্টানদিগের 

গীর্জা, ঘিভদীদিগের উপাসনালয়ে ও (মুসলমানদিগের ) মছজিদ 
সমূহ ধ্বংস করা হইত |” 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অত্যাচার, অবিচার ও 

অনাচার দমন করা এবং জগতে শাস্তি স্থাপন করা উদ্দেশ্যে 
ইছলামে জেহার্দ করার আদেশ কর! হইয়াছে । য়িছুদী, খ্রীষ্টান 
ও পৌত্তলিক দল ছারা মুসলমানগণের ধন, প্রাণ, বাণিজ্য ও ধর্ম 
বিপন্ন হইতেছিল, কাজেই জেহাদের হুকুম করা হয়, ইহাতে 
উপরোক্ত জাতিত্রয়ের অত্যাচার দৃরীতভূর্ত হয় এবং জগতে শান্তি 
স্থাপিত হয়, ইছলাম প্রচার উদ্দেশ্যে জেহাদ করার আদেশ হয় 
নাই। যদি এই উদ্দেশ্যেই জেহাদের হুকুম প্রবর্তিত হইত, তবে 
অমুসলমানদিগের নিকট হইতে “জিজয়া” ট্যাক্স লইয়া তাহাদিগকে 
ত্যাগ করা হইত ন1। 

কয়েকটি যুদ্ধে যে কাফেরের ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের 
নিকট হইতে কিছু টাক লইয়! তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া 

হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা! যায় যে, ইছলাম ধর্ম অমুছলমানদিগের 
চক্ষে প্রবল প্রতিপন্ন হয়, এই উদ্দেশ্যেই জেহাদ প্রবর্তিত হইয়াছিল, 

এস্থলে এজন্য বলা হইতেছে যে, ইছলাম নিজ সত্যতার বলে 
জয়যুক্ত হইবে, ইছলাম গ্রহণ সম্বন্ধে কাহারও উপর বল প্রয়োগ 
করা হইবে না। গ্রীষ্টানগণ জেহাদের কথা শুনিয়া যে বল-প্রয়োগ 
পূর্বক ইছলাম প্রচারের দাবি করিয়া থাকেন, ইহ! বাতীল কথা । 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-দ্থুর৷ আল-বাকারাহ। ৪৯ 

মুছলমানগণের কতক তফছিরে পিখিত আছে ষে, কোন কোন 
বিদ্বান্ বলিয়াছেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে ৰ্ল-প্রয়োগ নাই, এই হুকুমটা 
জেহাদের আয়ত দ্বারা মনছুখ হঙ্ইয়াছে, কিন্তু এমাম এবনো -জরির 

এই ' মতটি ছৃর্ধল সাব্যস্ত করিয়াছেন, যেহেতু জেহাদ ইছলাম 
বিস্তারের জন্য হয় নাই, বরং শাস্তি স্থাপন ও অত্যাচার নিবারণের 

জন্য হইয়াছিল । 

পুরাতন নিয়ম (প্রচলিত তওরাত ) পাঠ করিলে, বুঝা যায় 
যে, খোদাতায়াল। হজরত মুগ্ছা, ঘিহোশুয় ও দাউদ (আ:)কে 

জেহাদ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। গণন৷ পুস্তক, ৩১ অধ্যায়, 
যিহোশুয়, ৬৮1১০ অধ্যায় ও ১ম শমুয়েল ১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । ্ 

১ম শমুয়েলঃ ১৫ অধ্যায়ঃ ৩ গদদে আছে 7 

“এখন তুমি গির। অমালেককে আঘাত কর ও তাহার যাহা 

কিছু আছে, নিঃশেষ কর, তাহার প্রতি দয়! করিও না, স্ত্রী, পুরুঝ, 
বালক-ব|লিকা ও ক্বশ্যপায়ী শিশু, গরু ও মেধ, উদ ও গর্দভ 

সকলকেই বধ কর।” 

লেষীয় পুস্তক, ২৪ অধ্যায় ১৬ পদে আছে ৮- 

“আর যে স্দাপ্রতৃর নামে নিন্দা! করে, তাহার প্রাণদগ্ড অবশ্য 
হইবে, সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে |” 

নৃতন নিয়মের (মথি পুস্তকের) ৫ম অধ্যায় ১৭1১৮ পদে আছে 7 
১৭। “মনে করিও নাযে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ 

লোপ করিতে আমিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু 
পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। ১৮। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য 

কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যস্ত 

ব্যবস্থার এরু মাত্রা কি একবিন্দুও লুপ্ত হইবে না, ,সমস্তই সফল 

হইবে।” 



৫০ « কোর-আন শরিফ 

আরও মি, ১০ অধ্যায়, ৩৪ পদে আছে *_ 
“মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শাস্তি দিতে আসিয়াছি, 

শাস্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়া দিতে আসিয়াছি |” 

উপরোক্ত বিবরণে বুঝ! যায় যে, যিদ ও খৃষ্ঠানদিগের ধর্ম 

পুস্তকে জেহাদের আদেশ আছেঃ আরও নিজে গোল্ডসেক সাহেব 
স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্টানেরা ধশ্ম বিস্তারের জন্য বহু সহস্র 
লোকের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন । 

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মদিনা শরিফে লুনপ্রিয় আরব 

জাতির দ্বার বেষ্টিত হইয়। যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহ যে 
আত্মরক্ষা, ধশ্মরক্ষা ও ধন-জন রক্ষার জন্য করিয়াছিলেন এবং 

ধন্ম প্রচারের জন্য করেন নাই, ইহা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি 

বলিতে বাধ্য। 

৩শে রর ৩ আরত। 
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৫২ ' কোর-আন শরিক 

২৫৮ সুমি কি উল্ত ব্যক্তির জংবাদ অনগক্ঠ হও"নাই 

যে ব্যক্তি এবরাহিমের সঙ্গে ভাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে 

তর্কবিতর্ক করিয়াছিল? এইহেভু যে, আল্লাহ তাহাকে 
রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন ;ঃ যখন এবরাহিন বলিয়াছিলেন, 

আমার প্রতিপালক জীবিত করেন এবং জীবন নাশ করেন। 

সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমিও জীবন দান করি এবং প্রাণনাশ 

করিয়া থাকি । এবরাহিম বলির়াছিল, নিশ্চর আল্লাহ 

সু্ধ্যকে পুর্বদিক্ হইতে বাহির করেন, কিন্তু তুমি উহাকে 
পশ্চিম দিক্ হইতে বাহির কর, ইহাতে উক্ত ধরন্মপ্রোহী ব্যক্তি 
হতবুদ্ধি হইয়া রহিল এবং আল্লাহ অত্যাচারী দলকে পথ 
প্রদর্শন করেন না। 

২৫৯ । কিন্বা-( তুমি )& ব্যক্তির অনুরূপ (ঘটনা ) অবগত 

হগ নাই যে ব্যক্ত এক নগরে এইরূপ জঅবন্কর উপস্থিত 
হইযীছিল যে, উহ! ছাদ সমুহের উপর পঠিভ হইয়ছিল্, 
কিরূগে আল্লা এই নগর্টী উৎ্নন্ন হওয়ার পর্ধে সঙ্জীটিত 

করিবেন? ইহাতে আল্লাহ তাহাকে শতবৎসর মারিয়া রাখিলেন, 

তৎপরে তিনি তাহাকে পুনজর্খবিত করিলেন, তিন গদি তুমি 
কত সময় এই অবস্থায় ছিলে? সেব্যক্তি বলিল, একদিবস কিন্ব। 

দিবসের কিছু অংশ এই অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহ খলিলেন, 

বরং তুমি এক শত বৎসর এই অবস্থায় ছিলে, এল্সণে জুম 
তোমার খাগ্ঠ ও:তোমার পানীয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহ! 
বিকৃত হয় নাই এবং তোমার গর্দভের দিকে দৃষ্টিপাত কর 

এবং (আমি উহা করিয়াছি, (এই উদ্দেশ্যে যে, আমি তোমাকে 
লোকদের জন্য নিদর্শন করিব এবং তুমি অস্থিপুঞ্জের দিকে 

দৃষ্টিপাত কর কিরূপে আমি তৎসমুদ্রয়কে সংযুক্ত করি, তৎপরে 
ততসমস্তকে মাংস দ্বার আচ্ছাদিত করি। তৎপরে যখন 



এর পারা তেল্কর রোছেলি--ছুপ্ন। আল-বাকায়াহ। ৫৩ 

তাস্াব পক্ষে ইহা প্রকাশিত হইল, তখন ৫স ব্যক্তি বঙ্পিল 

যে আনি খিশব(স করি যে, নিশ্চয় আল্লাহ আুত্যেক বিষয়ের 
উপর পূর্ণ শক্তিশালী । 

২৬০। এবং যে সময় এবরাহিম ঘলিয়াছিল, হে আষার 

প্রতপলিক, তুমি আমাকে দেখাও যে, তুমি কিরূপে মৃভদবিপাকে 
জীবিত কর, তিনি বল্সিলেন, তুমি ক বিশ্বাস স্থাপন ফর না? 
সে ব্যক্তি বলিল, হ। (বিশ্বাস স্থাপন করি), কিন্তু এইহেতৃ 
€( যক্রা করিয়াছে) ষে, আমীর অন্তর শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। 

তিনি বলিলেন, তুমি চারিটি পক্ষী গ্রহণ কর, ভৎপরে উহা 
দিগঞফে দিজের নিকট লইয়া খণ্ড খণ্ড কর, ততপরে প্রত্যেক 

পৰধতেক্ উপর উছ্ছাদের এক এক খণ্ড স্থাপন কর? ৎপরে 

উহাদিগকে ডাক, উহারা তোমার নিকট ধাবমান অবস্থায় 

উপস্থিভ হইবে, এবং তুনি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ 

পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় | 

উটীক। ১ 
২৫৮।  এবনে-জপির, আবছুর রাজ্জাক, এবনোল-মোঞার 

ও এবনো-আবি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথন পরাক্রাস্ত বাদশাহ 

পৃথিবীতে নমরুদ ছিল, লোকে তাহার নিকট হইতে খান সামগ্রী 
আনয়ন করিতে যাইত, (হজরত ) এবরাহিম (আহঃ) তাহাদের 

সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। যখন 'লোক তাহার নিকট উপস্থিত 
হইত, তখন সেই নমরুদ বলিত, তোমাদের প্রতু-প্রতিপালক কে? 
তাহারা বলিত, তুমিই আমাদের প্রত-পালক। একসময় (হজরত) 

এবরাহিম (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, মে বলিল, 

তোমার প্রতিপালক কে? (হজরত ) এররাহিম (আঃ বলিলেন, 

বিনি-জীবন দান করেন এসং মারিয়া ফেলেন তিনিই আমার 

প্রস্তপাঁলক। 



৫8 কোর-আন শরিফ 

হজরত এবনো-আববাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নমরুদ হুইটী 
লোক উপস্থিত করিয় একজনকে হত্য। করিল এবং অপরকে 

ছাড়িয়! দিয়া বলিল, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি মারিয়া ফেলি, 
আর যাহাকে ইচ্ছা করি জীবিত রাখি । তখন (হজরত ) এবরাহিম 

(আঃ) বলিলেন, আল্লাহতায়াল! সূর্ধ্যকে পূর্বদিক হইতে 'উদয় 
করেন, তুমি উহা পশ্চিম দিক হইতে উদয় কর। ইহাতে নমরুদ 
নির্বাক নিরুত্তর হইয়া গেল, কিন্তু সে (হজরত ) এবরাহিম 

( আঃ)কে খাগ্চ সামগ্রী প্রদান করিল না। তিনি (শূন্য হস্তে ) 
নিজের পরিজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তিনি বালুকাময়, 

স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন, কিছু বালু 
লইয়া পরিজনের নিকট উপস্থিত হইলে, প্রথম অবস্থায় তাহাদের 

অন্তর আনন্দিত হইবে । এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কিছু বালু সহ: 
পরিজনের শিকট উপস্থিত হইলেন, তৎপরে তিনি নিত্রিত হইলে, 
তাহার স্ত্রী উক্ত বালুর পাত্র খুলিয়া দেখেন যে, উহাতে এরূপ 
ময়দা রহিয়াছে__যাহার দৃষ্টাস্ত অতি বিরল। স্ত্রী তদ্দারা রুটা 
প্রস্তত করিয়। তাহার নিকট উপস্থিত করিলেন, হজরত এবরা হিম 

(আঃ) জাগরিত হইয়া বলিলেন, ইহা কোথা হইতে আনয়ন 

করা হইয়াছে? স্ত্রী বলিলেন, আপনি যে গম আনয়ন করিয়া- 

ছিলেন, ইহা তাহ হইতে প্রস্তত করা হইয়াছে । তখন তিনি 

বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাহাকে এই জীবিকা প্রদান 
করিয়াছেন এবং তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে 

আল্লাহতায়ালা একজন ফেরেশতাকে উক্ত নমরুদের নিকট প্রেরণ 

করিয়া জানাইলেন যে, যদি তুমি আমার উপর ইমান আন, 

তবে আমি তোমাকে তোমার রাজ্যের উপর স্থায়ী রাখিব, আম 
ব্যতীত তোমার অন্য প্রতিপালক আর কে আছে? নমরুদ 

খোদার উপর ইমান আনিতে অস্বীকার করিল। দ্বিতীয়বার 



ওয় পার! তেল্কর রোছোল-_ছুরা আল্-বাকারাহ। ৫৫ 

ফেরেশতা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রস্তাব করেন, কিন্তু 
নমরুদ উহা মান্য করিয়া লইতে অস্বীকার করে। তৃতীয়বার 

ফেরেশতা আগমন পূর্বক উক্ত প্রস্তাব করেন, কিন্ত নমরুদ উহা! 
অস্বীকার করে। তৎপরে ফেরেশতা! বলেন, তুমি তিন দিবস 
অবধি তোমার সৈন্য-সামস্ত সংগ্রহ কর, নমরুদ তাহাই করিল। 
তখন আল্লাহ ফেরেশতাকে আদেশ প্রদান করিলেন, ইহাতে তিনি 
মশকের দলের একটী দ্বার খুলিয়! দিলেন, সূর্য্য উদয় হইল, 

কিন্ত তাহারা মশকের দলের আধিক্য হেতু সূষ্য দেখিতে পাইল 
না। আল্লাহ তাহাদের উপর মশকের দল প্রেরণ করিলে, ইহার! 

তাহাদের রক্ত, মাংস গ্রাস করিয়া! ফেলিল, তাহাদের অস্থি ব্যতীত 

আর কিছুই থাকিল না। নমরুদের শরীরে মশক দংশন করিল 

না, আল্লাহ তাহার উপর একটী মশক প্রেরণ করিলেন, উক্ত 
মশকটী তাহার নাসিক! রন্ধে প্রবেশ করিল, উহা! চারিশত বৎসর 
তথায় থাঁকিল, তাহার মস্তকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করা হইত, 
যেব্যক্তি তাহার মস্তকে মুষ্টি মারিত, সেই ব্যক্তি তাহার পক্ষে 
পরম দয়াশীল বলিয়া পরিগণিত হইত । নমরুদ চারিশত বৎসর 

পৃথিবীতে অত্যাচার সহ রাজ্য শাসন করিয়াছিল, খোদাতায়াল। 
সেই পরিমীণ তাহাকে ইহঞ্জগতে শাস্তি প্রদান করেন। আটশত 
বৎসর পরে সে মৃত্যুযুখে পতিত হয়। এই নমরুদ বাবিল নগরে 
উচ্চ অট্রালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, আল্লাহতায়ালা উহা! সমূলে 
ধ্বংস করিয়া দেন । 

মোজাহেদ বলিয়াছেন, চারিজন বাদশাহ সমস্ত পূর্ব ও পশ্চিম 
ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে হুইজন ইমানদার (হজরত) 
ছোলায়মান ও জোলকারনাএন। আর ছুইজন কাফের--বোখতা- 
নাছছার ও নমরুদ ।--ত: দো ১৩১১ । 

আয়তের অর্থ ;--আল্লাহতায়াল৷ নমক্দকে রাজ্য-এশ্বর্ধ্য প্রদান 

করিয়াছিলেন, এই গর্ধে মত্ত হইয়া উক্ত নমরুদ আল্লাহতায়ালার 



৫৬ কোরআন শরিফ 

সম্বন্ধে হজরত এবরাহিম € আঃ)এর সহিত তর্ক করিয়াছিল | 

তর্কের কথা ইতিপুর্ব্বে লিখিত হইয়াছে । 

'ভিগুচ্দী 
(ক) গোল্ডসেক সাহে কোর-নান অনুবাদের ৯৯ পৃষ্ঠায় 

লিখিয়াছেন, “নিমরুদ রাজা ইব্রাহিম নবীর অনেক পূর্বে ছিলেন। 
পাঠক, ভৌরেতের আ[দি পুস্তকের ১০ অধ্যায় পাঠ করিলে, ইহা 
সহজে জানিতে পারিবেন । “মিদব্রাস-রাববা” নামক ঘ্িছদীদের 

একট্ী অসার ও কাল্পনিক ছাফিমে এই স্মন্ত গল্প পাওয়া যায়, 

নৃতরাং অনায়াসে বুঝ! যায় যে, মছম্মৰ সাঙ্ছেক য়িহ্ুদীদের নিকট 

উহ। শুনয়া ও সত্য মনে করিয়া তাহা কোর-আনে সন্নিবেশিত 
করিয়াছিলেন | 

আমাদের ডত্তর | 
আদি পুস্তক কয়েক পৃষ্ঠার কেতাধ, উক্ত আদি পুষ্ককে পৃব্ব- 

কালীন সমস্ত লোকের বিস্তারিত ইতিহাস থাকিবে, ইহা! অসম্ভব । 
নৃতন নিয়মে এরূপ অনেক পুস্তকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে-_যাহা 

পুরাতন নিয়মে খুজিয়া পাওয়। যায় না, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে 
যে, পুরাতিন নিয়মে অনেক বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। 

যিহুদ্রীগণ তালমুদ (হাদিছ )কে সত্য বলিয়া গণ্য করিয়। 

থাকেন, এক্ষণে সোল্ডসেক সাহেব তালমুদের কথাগুলিকে অসার 
ও কাল্পনিক কথা বলিয়া! দাবি করিলে, যে উহা! প্রকৃত পক্ষে 

তাহাই হইবে, ইহার কোন সত্য প্রমাণ নাই। পুরাতন নিয়মের 
তিন খণ্ড অনুলিপি আছে-_ইত্রীয় অনুলিপি, গ্রীক অনুলিপি ও 

শর্মরিয় অনুলিপি । যিহুদিগণ ও অধিকাংশ প্রোটেষ্টান্ট খুষ্টানগগ 
প্রথম অনুুলিপিকে বিশ্বাসযোগ্য ধারণা করিতেন। প্রাচীন 

খুষ্টানগণ কেবল গ্রীক অনুলিপিকে বিশ্বামযোগ্য ধারণা করিতেন 



৩য় পারা তেল্কর গ্লোহোল--ছুরা আল-বাকারাহ। ৫৭ 

এবং ইত্রীয় অনুলিপিকে বিকৃত মনে করিতেন । শমরিয়ুগন ক্েরল 

তৃতীয় অনুলিপি খগ্ছক বিশ্বাসযোগা ধারণ। করিতেন, ইহাতে, 

অন্যান্ত অস্থলিপি অপেক্ষা বন্ছ শক বেশী আছে। 

গোল্ডমক সাহেবের দাবিতে তালমুদ (য়িছদিদিগের হাদিছ ) 

কাল্পনিক হইলে, 'ন্যন্ত বিদ্বানগণের দাবিতে মূল পুত্রাভন পিয়ম 

বিকৃত হইবে ন কেন? 

কে।র-আন খোদ।র প্রেরিত কালাম, যদি পুথিবীর প্রচলিত 

ননন্ত কেতাবে কোন একটা কথা না থাকে, আর কেবল ফোর-আন 
শরিকে উত্ত ঝথ। থাকে, তবে তাহাই সত্য হইখে। যদি ছুনঈয়ার 

শ্রচভিত নমস্কর কেতাবের বিপরীতে কোর-গানে কোন কথা থাকে, 
তবে কোর-আনের কথা৷ অভ্য হইবে, যেহেতু ভন্য।ন্য কেতাবগুলি 
গরিবন্তন হইতে সুরক্ষিত নহে, আর কোর-জানের পরিবর্তন 

হওয়। একেবারে তাবস্তব। তালমুদের কথ! কোর-আন শগিফের 

সহিত এক্য হইলে, তালমুদের কথা সত্য বলিয়। বু'ঝতে হইবে । 
এক্ষণে প্ররাতন নিয়ম লিখিত তারিখের ঈপর বিশ্বাস কর! 

যায় কিনা, তাহার সমালোচনা করা বাউক। 

হজরত আদম (আঃ )এর স্থ্টি হইতে হজরত নূহ ( আঃ)এর 

মহাপ্লীবন পর্যন্ত কত বসর গত হইয়াছিল, এ বিষয়ে উপরোক্ত 

তিন খণ্ড অন্থুলিপিতে তিন প্রকার বিভিন্ন মত আছে ৮_ইত্রীয় 

অন্ুলিপিতে ১৬৫৬ বৎমর, শমরিয়া অন্ুলিপিতে ১৩০৭ বৎসর ও 

গ্রীক অন্থুলিপিতে ২২৬২ বৎসর লিখিত আছে। এই হেতু ইতিহাস 

তত্ববিদ পণ্ডিত ইউছিফছ উপরোক্ত তিনটী অন্ুলিপির কোন 
একটীর প্রতি বিশ্বাস না করিয়া ২২৫৬ বৎসর লিখিয়ধছেন। 

মহাপ্লাবনের স্ময় হইতে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর জন্ম 
দিবস পর্ষ্স্ত কত বংসর হইয়াছিল, ইহাতেও মতভেদ হইয়াছে । 



৫৮ কোর-আন শরিফ 

ইত্রীয় অনুলিপিতে ২৯২ বংসর, শমরীয় অনুলিপিতে ৯৪২ বৎসর 

ও গ্রীক অন্্লিপিতে ১০৭২ বৎসর লিখিত আছে। 

কিন্তু এতিহাসিক পণপ্ডিতগণ উক্ত তিন খণ্ড অন্ুলিপিকে অগ্রাহ্া 

করিয়া ৩৫২ বৎসর লিখিয়াছেন । 

মূলকথা, পুরাতন নিয়মের লিখিত তারিখের উপর আস্থা স্থাপন 
করা যাইতে পারে না। 

এক্ষণে ইহাই বিচার্ধ্য বিষয় যে, নমরুদের রাজত্ব কালে হজরত 

এব্রাহিমের পয়গম্বর হওয়া সম্ভব কিনা? তারিখে-তাবারি ১ম 

খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নমরুদ চারিশত বৎসর 

পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিল, অবশিষ্ট চারিশত বৎসর' 

মশকের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলীল। সন্বরণ করে। 

আরও আদি পুস্তকের মর্শ্বে বুঝা যায় যে, হজরত এবরাহিম 
( আঃ) মহাপ্লাবনের ২৯২ বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। 

আরও নমরুদ কুশের পুত্র, কুশ হামের পুত্র, কাজেই নমরুদ 

যে উক্ত প্লাবনের অনেক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করে, ইহাতে কোন 

সন্দেহ নাই। 

এই স্তরে হজরত এব্রাহিম নিমরুদের সমসাময়িক হওয়াতে 

কোন সন্দেহ নাই । 

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা গেল যে, গোল্ডসেক সাহেবের 

এই দ্রাবি যে, নমকদ হজরত এবরাহিম নবীর অনেক পুর্বে 

ছিলেন, একেবারে বাতীল কথ।। সাহেব বাহাছুর অনেক 

স্থলে এইরূপ ধাতীল কথা লিখিয়া সরল-চেতা লোকদের ইমান 

নষ্ট করার চেষ্টা পাইয়াছেন । 

(খ) উপরোক্ত আয়তে নমরুদের রাজ্য এশ্বর্ষের কথা; 

উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা মোজাহেদ, কাতাদা, রবি, ছুদি, এবনো- 

অহাব, এবনো-ইছহাক, জয়েদ-বেনে আছলাম ও এবনো- 

জোরাএজের মত। ইহাই ছহিহ মত। 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল--স্ছুরা আল-বাকারাহ। ৫৯ 

অল্প সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহাতে হজরত এক্রাহিম (আঃ) 

এর রাজ্য প্রাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী কর! হইয়াছে, যেরূপ অন্যত্র বলা 

হে ত৬০ ১ ৯৩০ পাটা 0 টা ২৪ ৮১-৬১ [2 ৮১০১৮ পিই) টুর রা 

কিন্তু প্রথম মতা অধিকাংশ টাকাকারের মত, এমাম রাজি 

'তফছিরে-কবিরের ২1৩৩৪ পৃষ্ঠায় ও আল্লামা আলুছি রুহোল- 
মায়ানির ১1৪৭১ পৃষ্ঠায় এই মতটা ছূর্ধবল স্থির করিয়াছেন। মিষ্টার 

মোহম্মদ আলী এই দুর্বল মতটা অযথা ভাবে ছহিহ বলিয়া! দ্রাবী: 

করিয়াছেন, কিন্ত তিনি যে আয়তটা পেশ করিয়াছেন, উহাতে 

হজরত এবরাহিম ( আঃ )এর রাজত্বের কথা উল্লিখিত হয় নাই, বরং 

তাহার বংশধরগণের রাজত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 

হজরত এবরাহিম (আঃ) যে সময় নমরুদের সহিত তর্ক করিয়া- 

ছিলেন, সেই সময় তাহার আধিপত্য, রাজ্য ও শক্তি-সামর্ঘ্য 

কিছুই ছিল না, কাজেই উহা! হজরত এত্রাহিম (আঃ)এর উপর 
প্রযোজ্য নহে । 

আর মিষ্টার মোহাম্মদ আলি ছাহেব এই স্থলে কল্পনার' 

অনুসরণ করিয়া একবার বলিয়াছেন যে, এখরাহিম বলিয়া তাহার 

বংশধরগণের রাজ্য প্রাপ্তির কথা বল! হইয়াছে, দ্বিতীয়বার 

বলিয়াছেন যে, খোদা এবরাহিমকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, 

ইহাঁর অর্থ এই যে, তাহাকে রাজ্য প্রদান করার অজীকার, 
করিয়াছেন । 

আরও এই আয়তের জীবিত রাখা ও মারিয়৷ ফেলার অর্থে 
তিনি বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম ( আঃ )এর বংশুধরগণ উন্নতি- 

শীল হইবে এবং নমরুদের জাতি ধ্বংসমুখে পতিত হইবে, কিন্ত 
তাহার এইরূপ অর্থ প্রাচীন কোন টীকাকার কর্তৃক সমধিত হয় 

নাই বা কোন বিশ্বাসযোগ্য তফছিরে এইরূপ মর্মের নাম-গন্ধ নাই 



০ কোর-আন শর্বিফ 

কোর-আন শরিফের সরল মর্দরকে একটী জটাল সমস্যায় 
গরিখত কর! কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । 

২৫৯1 এই আয়ুতে যে নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, 
জান গাম কি, ইহাতে মতভেদ ভইঘ়াছে। ভফছিরে এবলো- 
জরিয়ে লিখিত আছে যে, হজরত কব), হোলাক্নান বেলে 

বোরারধা, কাতাদা) ববি, একরানা, ছুদি। জোহা ও এবনে- 
আরবাছ প্রদুগ প্রাচীন তকছিরকারকগণ বলিয়াছেন যে, তিনি, 

হত্রভ এজি; তাঃ) ছিলেন । 

মছাব বেনে-মোনাববাহ্, আবিছুলাহ বেনে-ওবাঞএদ ও বেকর 

'লিযাছেন যে, তিনি হজরভ ইরমিরা নবী ছিলেন । 

দেোরেণিল-মনছুরে লিখিত আঁঞ্ে যে, হজরত আল বেনে- 

প্বাবি ভালেব, আবদুল্লাহ বেনে ছাঁলাঘ, হাছান ও অহাব 

বলিয়াছেন, ইহ হজরত ওজাঁএর (আঃ )এর ঘটনা । 

এদনো'জনির বলিয়াছেন, আল্লাহতারাল৷ এসে উক্ত মবীর 
নাম নির্দেশ করেন নাই, কাঁজেই উভয়ের মধ্যে একজন হইতে 

পারেন, আমাদের পক্ষে তাহার নাম জানা জরুরি নহে। 

এই আম্পুতে যে শহরের কথ। উন্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে 
মতভেদ হইয়াছে, অহাব, কাতাদা, একরাম। ও রবি বলিয়াছেন, 
উহ্!র অর্থ ইলিয়৷ ( বয়তল-মোকাদ্দছ ), এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, 
যে স্কান হইতে কয়েক সহস্র লে।ক মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করিয়। 

গিয়।ছিল, সেই স্থানেই উক্ত ঘটন। ঘটিয়াছিল। আল্লামা আলুছি 

বলিয়াছেন, প্রথম মতটী সমধিক প্রসিদ্ধ। 

এবনো-জর্রর তাবারি বর্ণনা করিয়াছেন, খোদাতায়ালা 

য়িরমিয়া নবিকে বনি-ইআঁয়িলের সৎপথ প্রদর্শন হেতু প্রেরণ 
করেন। যখন তাহারা মহা মহা গোণাহ কার্যে সংলিপ্ত হইল, 

খন আল্লাহ তাহাঁর নিকট অহি প্রেরণ করিয়া! জানাইয়া দেন 



৩য় পারা তেলকর রোছোল--ছুরা আল্বাকারাহ। ৬১, 

যে, তিনি বাবিলবাসিদিগের দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া 

দিবেন। ইআইল-সন্তানগণ অপকর্ম সমূহ ত্যাগ না করায় 
আল্লাহতায়ালা বোখত নোচ্ছারকে তাহাদের ধ্বংসের জন্য প্রেরণ 

করেন, উক্ত রাজ। ছয় লক্ষ সৈম্তসহ বয়তল-মোকাদ্দছ আক্রমণ 
করিয়াছিল, তাহারা বয়তল-মোকাদ্দেছকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, 

বনি-ইভ্রাইলদিগকে হত্যা করে, তাহাদের ৯ সহজ বালককে 
ধৃত করিয়া বাঁবিলে লইয়া যায়। শ্রীষ্ট মনের ৬১৩ বৎসর পূর্বে 
এই ধ্বংসকা ধ্য সাধিত হইয়াছিল । 

দোরেল-মনছুর ও কবিরে লিখিত আছে, একদিবস (হজরত) 

ওজাএর (আঃ) গর্দভের উপর আরোহণ পূর্বক উক্ত উৎসন্ 
শহরে উপস্থিত হইলেন, তিনি গার্দভ হইতে অবতরণ পূর্বক 
পিয়ালাে আইঞ্গুরের শরবত ঢাঁলিয়া উহাতে শুদ্ধ রুটি ভিজাইয়! 
রাখিলেন, টিৎ হইয়। শন করিয়া শহরের ধ্বংস-স্ত,পের ও মন্থহ্য- 

দিগের মস্থিরাশিষ দিকে লক্ষ্য করিয়া বিপ্ষয়ান্থিত হ্ইয়া মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, আল্লাছতারাঙ্গ! ইহ উৎসম হওয়ার পরে 

কোন্ সমর আবাদ করিধেন? তিনি ইহা! খোদার ক্ষমভার উপর 

সন্দেহ করিয়। বলেন নাই, বরং আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। 
সেই সময় আল্লাহতায়ালা আজরাইল (আইঃ)কে প্রেরণ করছ£ 

তাহার প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন, তাহাকে শত বংসব মৃত 
অবস্থায় ব্লাখিলেন, তিনি যে খাস্ভ ও পানীয় বুক্ষে টাঙ্গাইয়। রাখিয়া 

ছিলেন, তাহা অধিকৃত অবস্থায় ছিল, যে গণ্দিন্ভটী জয়ুতুন বৃক্ষে 
বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার অস্থিগুলি শুদ্ধ হইয়। গিয়াছিল, 
আল্লাহ তাহাকে হিংস্র জীব, পক্ষী ও মন্থুষ্কতের চক্ষু হইতে অন্তরালে 
রাখিয়াছিলেন। বনি-ইআ্াফ়িলগণ ৭০ বৎসর বন্দী অবস্থায় 

থাকার পরে পারশ্টের এক বাদশাহ তাহাদিগকে নিন্ডেদের দেশে 

ফিরিয়া যাইতে এবং বয়তুল-মেকাদছ ও শহরকে আবাদ করিতে, 
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আদেশ দেন। ইতিপূর্বে বোখত-নোচ্ছার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
বাদশাহ এই কার্যে তিন সহম্র অধ্যক্ষ এবং প্রত্যেক অধ্যক্ষের 
তত্বাবধানে, এক সহত্র কার্যকরী নিয়োজিত করিয়াছিলেন, 
তাহার! ত্রিশ বংসরের মধ্যে নৃতন ধরণে উক্ত শহর আবাদ করেন। 
সেই সময় আল্লাহতায়ালা উক্ত ওজাএর নবীর নিকট একজন 

ফেরেশত। প্রেরণ করেন, তিনি তাহার অন্তর ও চক্ষুদ্ধয় স্থজন 

'করিলেন, যেন তিনি মৃত জীবিত হওয়ার অবস্থা বুঝিতে ও দেখিতে 

পান, তৎপরে তিনি তাহার অস্থিগুলি সংযোগ করিলেন, তিনি 

ইহ| দেখির্তে লাগিলেন, তৎপরে তিনি তাহার অস্থি সমূহে মাংস, 

চর্ম ও লোম সংযোগ করিলেন, তৎপরে উহাতে আত্ম। ফুৎকার 
"করিলেন, তিনি এই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে ও দেখিতে পারিতে- 

ছিলেন। ততৎপরে সোজা হইয়া বসিলেন। তখন একজন 

(ফেরেশতা বলিলেন, তুমি কত দিবস এই অবস্থায় ছিলে? তিনি 
বলিলেন, একদিবস কিম্বা দিবসের কিছু অংশ । ফেরেশতা 

বলিলেন, একশত বংসর এই অবস্থায় ছিলে । তুমি তোমার শুষ্ক 
-রুটী ও আহ্গুরের শরবতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহ]! বিকৃত হয় 
নাই। ইহা তিনি যেন অবিশ্বাস করিতেছিলেন। ফেরেশতা 

বলিলেন, তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছ, তুমি তোমার 

গর্দভের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইহাতে তিনি দেখিলেন যে, উহার 
অস্থিগুলি পুরাতন খণ্ড খণ্ড হইয়া! গিয়াছে । তখন সেই ফেরেশতা 

অস্থিগুলিকে ডাকিলেন, অমনি তৎসমস্ত চারিদিক হইতে একত্রিত 
হইল, ফেরেশতা তংসমুদয়কে সংযোজিত করিলেন, তৎপরে তিনি 

উহাতে শিরা সমূহ ও ধমনী-জাল বিস্তার করিলেন, উহাতে মাংস 
যোগ করিলেন, উহার উপর চণ্ম ও লোম বিস্তার করিলেন, তৎপরে 

উহার মধ্যে আত্মা ফুৎ্কার করিলেন, অমনি গর্দভটা দণ্ডায়মান 
হইয়া শব্ধ করিতে লাগিল। হজরত ওজাএর ( আঃ) ইহ! দর্শন 
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করিয়া বলিলেন যে, খোদাতায়াল। সুত জীবিত কর! ইত্যাদি 

প্রত্যেক বিম্বর়ের উপর শক্কিমান। 
তৎপরে উক্ত নবী গর্দভের উপর আরোহন পূর্ধক নিজ পল্লীতে 

উপস্থিত হইলেন, লোকে তাহাকে চিনিতে পারিতেছিল ন। এবং 

তিনিও লোকদিগকে ও তাহাদের বাটাগুলি চিনিতে পারিতে 

ছিলেন না। তিনি অনুমান করিয়া নিজের গৃহে উপস্থিত হইলেন, 

উহাতে একটী অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ! স্ত্রীলোক ছিল, তাহার বয়স ১২৭ 

বৎসর হইয়াছিল, সে সেই গৃহবাসিদের দাসী ছিল, যখন হজরত 
ওজাএর (আঃ) বাটা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তাহার 

বয়স ২৭ বৎসর ছিল, সে তাহাকে চিনিত। তিনি বলিলেন; হে 

বৃদ্ধা, ইহা কি ওজাএরের গৃহ? সে বলিল, হা, এবং ক্রন্দন 

করিয়া বলিতে 'লাগিল যে, এত বৎসর গত হইল, কাহাকেও 
তাহার আলোচনা করিতে দেখি না, লোকে তাহাকে তুলিয়। 
গিয়াছে । তিনি বলিলেন, আমিই ওজাএর। স্ত্রীলোকটী বলিল, 
ছুবহানাল্লাহ, আমরা শত বৎসর হইতে ওজাএরকে হারাইয়! 
ফেলিয়াছি, আমরা তাহার আলোচন। করিতে শুনি না। তখন 

তিনি বলিলেন, আমিই ওজাএর, আল্লাহ আমাকে শত বৎসর 
মারিয়। ফেলিয়াছিলেন, তৎপরে জীবিত করিয়াছেন। শ্ত্রীলোকটা 
বলিল, ওজাএর বাক্সিত্ধ ( মকবুলে-বারগাহ ) লোক ছিলেন, 
পীড়িত ও বিপন্ন লোকদিগের আরোগ্য ও শাস্তি লাভের জন্য 

দোয়! করিতেন, এক্ষণে তুমি যদি ওজাএর হও, তবে খোদার 

নিকট দোয়া কর যেন তিনি আমার চক্ষে জ্যোতি; প্রদান করেন, 

এমন কি আমি তোমাকে দেখিয়া চিনিতে পারি । তখন তিনি: 

খোদার নিকট দোয়। করিয়া তাহার চক্ষুদ্বয় মহ করিলেন, ইহাতে 
তাহার চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইল । তৎপরে তিনি তাহার হস্তদ্য় 
শ্বরিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহতায়ালার হুকুমে দণ্ডায়মান হও, 
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অমনি সে চলৎশক্তি পাইয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আমি সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছি যে, ভুমি নিশ্চয় ওজাএর। স্ত্রীলোকটী বনি 
ইত্রাইলদিগের পল্লীতে গমন করিল, তাহারা কোন সভায় উপস্থিত 

ছিল, তাহাদের মধ্যে (হজরত ) ওজাএরের এক বৃদ্ধ পুত্র ছিল, 

তাহার বয়স ১১৮ বৎসর হইয়াছিল এবং তাহার কতিপয় বৃদ্ধ 

পৌত্র ছিল। স্ত্রীলোকটী উচ্চশবে বলিল, এই সেই ওজাএব 

(নবী) তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন। তৎশ্রবণে তাহারা 
উক্ত জ্্ীলোকের উপর অসত্যারোপ করিল, ইহাতে সে বলিল, 

আমি তোমাদের সেই দাঁপী, ইহার দোয়াতে আল্লাহতায়াল। 

আমার চক্ুদ্বর়কে জ্যোতিষ্মীন ও আনার পদদ্ধরকে চলংশক্তি- 

সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ইনি বলিতেছেন যে, আল্লাহ তাহাকে 
শত বৎসর মারিয়া জীবিত করিয়াছেন । তখন লোকেরা তাহার 

নিকট উপট্চিত ভ্ইয়। তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার পুত্র 

বলিতে ল!গিল, আমার পিভার জন্ধদয়ের মধাস্থলে একটী কাল 

তিলক ছিল, ইহণভে তিনি স্বন্বদ্ধয় খুলিয়। দেখাইলে, তথায় একটি 
কাল তিলক দৃষ্টিগোচার হইল। তথন বনি-ইন্রাইলগণ ব'লতে 

লাগিল, শামর শ্রবণ করিয়াছি, আমাদের মধ্যে ওজাএর ব্যতীত 

তওরাতের হাফেজ কেহই ছিল না, বেখ তনোচ্ছার তওরাত জালাইয়! 

দিয়াছে, লোকের। যতটুকু স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্বতীত 
তওরাতের অস্তিত্ব নাই । তুমি আশঙ্গাদের জন্য তওরাত লিখিয়া 
দাও। (হজরত) ওজাঁএরের পিডা ছরুখা বোখ ত-নোচ্ছারের 

জামানায় তওরত কেতাব এরূপ স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া 

ছিল যে, (হজরত ) ওজাএর ব্যতীত আঁর কেহ তাহা জানিত মা 1 
হজরত ওজারএর (আঃ) তাহাদিগকে তথায় লইয়া সেই স্থান 
খনন করিয়া তওরাত বাহির করিলেন, উহার পৃষ্ঠাগুলি বিকৃত 
হইয়। গিয়াছিল, উহার লেখাগুলি মুছিয়া গিয়াছিল। (হজরত) 
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ওজাএর (আঃ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেগন করিলেন, বনি" 

ইল্সাইলগণ তাহার চারিদিকে বসিলেন, আছমানের চারিদিক 

হইতে নক্ষত্রের গ্তায় জ্যোতিক্মান ছুইটী বস্তু তাহার উদরে প্রবেশ 

করিয়া তাহাকে তওরাত স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, ইনি 

ইত্রাইল-সন্তানগণের জন্য নৃতন করিয়া তওরাত লিপিবদ্ধ 

করাইলেন। হজরত হেজকিল (আঃ)এর গির্জাতে তওরাত 

লিপিবদ্ধ কর। হইয়াছিল । 
( হজরত ) এবনো-আববাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়তে 

আল্লাহ বলিয়াছেন_-“এই হেতু যে, আমি তোমাকে লোকদিগের 

( বনি-ইস্রাইলের ) নিদর্শন করিব ।” 

ইহার মন্্ম এই যে, (হজরত ) ওজাএর (আঃ) নিজের পৌন্র- 

দিগের সহিত বসিতেন, তাহারা সমস্ত বৃদ্ধ, কিন্তু ইনি ৪০ বংসরের 

যুবক, তিনি এই বয়সে মরিয়াছিলেন, আল্লাহ তাহাকে এই 

অবস্থাতে জীবিত করিয়াছিলেন। 

, এই আয়তের 5১5 ৮৩ ৪১৩৯ ৬৪৯০ এই অংশ টুকুর কয়েক 

প্রকার অর্থ হইতে পারে_-:১) প্রথমে ছাদগুলি ভাঙ্গিয়া 

পড়িয়া গিয়াছিল, প্রাচীরগুলি স্থায়ী ছিল, ত্যৎপরে প্রাচীরগুলি 

সমূলে ধ্বংস হইয়া ছাদগুলির উপর পড়িয়াছিল। (২) উক্ত 

নগর অধিবাসিগণ শুন্য হইয়া রহিয়াছিল, কিন্তু উহার গৃহগুলি 
স্থায়ী ছিল। (৩) উক্ত নগর উৎসন্ন হইয়াছিল, কিন্তু উহার 

বক্ষগুলি ফলফুলে পরিশোভিত ছিল । 
ভিঞ্সন্বী £ 

(ক) কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব নিজ তফছিরে 

ইহা হজরত হিজকিল (যিহিক্ষে) নবীর স্বপ্ন-বৃততাস্ত বলিয়! 

প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি বাইবেলের হিহিক্কেল পুকের 

একটা ঘটনার সহিত সামগ্রস্ত করার সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন। 



৬৬ ূ কোর-আন শরিফ 

: কাদিয়ানি ডাক্তার বহু হাকিম ছাহেব ইহ! হজরত নহমিয় 
কিম্বা! হিজকিলের কাশফের অবস্ু। বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । 

. নেচারি সার সৈয়দ আহমদ ছাহেব ইহা! হজরত নহমিয়ের 
্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যিহিষ্কেল পুস্তকের 
৩৭ অধ্যায়ে মন্ুয্যুদিগের অস্থিরাশি হইতে তাহাদিগকে জীবিত 

করার কথা আছে, আর কোর-আন উল্লি:খত ঘটনাতে গর্দভের 

অস্থি হইতে উহাকেও জীবিত করা আছে, দ্বিতীয় যেরূপ 

ফোর-আনে স্পষ্টভাবে একজন নবীকে মারিয়া শত বৎসর পরে 

জীবিত করার কথা আছে, যিহিক্ষেল পুস্তকে সেইরূপ মৃত লোকদের 
অস্থিগুলি হইতে তাহাদিগকে জীবিত করার কথ! আছে। তৃতীয়, 

কোরাআনে একজন নবীকে মারিয়া জীবিত করার কথা আছে, 

কিন্ত বাইবেলে হজরত হিজকিলকে মারিবার বা জীবিত করার 
কথা নাই। চতুর্থ, নহমিয় পুস্তকে বয়তুল-মোকাদ্দছকে পুনঃ 
নির্মিত করার কথ আছে, কিন্তু কোর-আন-উল্লিখিত টা 

কিছু উহাতে উল্লিখিত নাই। 

ছনইয়ার সমস্ত তফছিরে ইহ! প্রকৃত মৃত্যুর পরে জীবিত করার 
কথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কাদিয়ানি ও. নেচারি 

টাকাকারগণ কি জন্য কোর-আনের অর্থ বিকৃত করিয়া উহা স্বপ্ন- 
বৃত্তাত্ত বলিতে বাধ্য হইলেন ? 

যাহারা ধারণা করেন যে, খোদা মনুষ্য বা জীবকে মারিয়া 
ছুনইয়াতে জীবিত করিতে অক্ষম, তাহারা কেয়ামতকে কিরূপে 

বিশ্বাস করিবেন ? 

অধিকাংশ্ব বিদ্ধানের মতে হজরত ওজাএর, আর কতক-সংখ্যক 

বেছ্ধানের মতে হজরত য়িরমিয় সম্বন্ধে এই কথ উল্লিখিত হইয়াছে, 
অবিকল এইক্সপ ঘটন| বাইবেলে উল্লিখিত হয় নাই, এই বলিয়! 

,ষেল ছাহেব ইংরাজি অনুদিত কোর-আনের ফুটনোটে লিখিয়াছেন, 



৩য় পারা তেল্কর রৌছোণগ-.ছুরা আল-বাকারাহ। ৬৭ 

এই গল্পটা অপ্রামাণ্য এবং মহুমিয় পুস্তক হইতে গৃহীভ, কিন্ত 
ক্ঠাহাদের দলকে জানিষা রাখা! উচিত যে, প্রচলিত বাইবেল প্রতি 

'অক্ষরে প্রামাণ্য নছে, সমস্ত জগতের ইতিহাস উহাতে থাকা 
সম্ভব নহে, আরও কোরআন স্বয়ং প্রামাণ্য গ্রন্থ, ইহা! প্রামাণ্য 
হইতে অন্য গ্রন্থের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নহে। যাহারা এইরপ 
খাঁরণ! করে যে, কোর-আনের ঘটনাগুলি অন্থাগ্ গ্রন্থ হইতে গৃহীত, 

তাহাদের ধারণ! যে একেবারে বাতীল, ইহা একাধিকবার উল্লেখ 
করিয়াছি। খ্রীষ্টানদল মৃত জীবিত করার কথা কোর-আনে 

দেখিয়। অবিশ্বাস কয়া! থাকেন ; তাহাদিগকে বলি, বাইবেলে বন্ছ 

স্থলে মৃত জীবিত করার কথা আছে, তাহাও কি অসত্য হইবে ? 
(খ) রডওয়েল ও সেল সাহেবদ্ধয় লিখিয়াছেন যে, (হজরত) 

ওজাএর বলিয়াছিলন, আল্লাহতায়াল। কিরূপে বয়তল-মোকাদ্দছকে 

কিশ্বা৷ উহার অধিবাসিগণকে জীবিত করিবেন? ইহ। তিনি সন্দেহের 
বশবর্তী হইয়া খলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহ! তাহাদের ভ্রাস্তিমূলক 
দাবি, কেননা! একজন নবি খোদার ক্ষমতার প্রতি সন্দিহান হইতে 
পারেন না, নিশ্চয় তিনি খোদার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করিতেন, 
কিন্ত তিনি বিন্ময়ান্থিত হইয়া এরূপ বলিয়াছিলেন। 
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৬৮ কোর-আন শরিফ 

(২৬০) এবং (তুমি ম্মরণ কর) যখন এবরাহিম বলিয়াছিল, 
হে আমার প্রতিপালক, তুমি কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত কর» 

তাহা আমাকে প্রদর্শন কর। তিনি বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস 
করনা? উক্ত এবরাহিম বলিলেন, হা, কিন্ত এই হেতু ষে, 
আমার অন্তর তৃপ্তি লাভ করিবে । আল্লাহ বলিলেন, তবে তুমি 
পক্ষিদিগের মধ্যে চারিটী তোমার নিকট আনয়ন কর, তৎপরে 

উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল, পরে উহাদের এক একখণ্ড 
প্রত্যেক পাহাড়ের উপর স্থাপন কর, তৎপরে উহাদিগকে আহ্বান 

কর, উহ।রা তোমার নিকট ধাবমান অবস্থায় উপস্থিত হইবে, 

আর তুমি জানিয়। রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রাস্ত বিজ্ঞানময় । 

উীক্ষা। ১-_ 
কিজন্য হজরত এবরাহিম (আঃ) মৃত জীবিত করার প্রশ্ন 

করিয়াছিলেন, ইহাতে তফছিরকারকগণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ৪ 
পরিলক্ষিত হয় । 

এমাম এবনো-জরির তাবারি তাহার তফছিরের তৃতীয় খণ্ডের 
৩০ পরষ্ঠায় লিখিয়াছেন 7 

হাছান, কাতাদা, জোহাক ও এবনো-জোরাএজ বর্ণন। 
করিয়াছেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) সমুদ্রের কুলে একটা মৃত 
প্রাণী এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন যে, উহার কতকাংশ সামুদ্রিক 
প্রাণীরা, কতকাংশ স্থলচর ও হিংশ্র প্রাণীরা এবং অবশিষ্টাংশ 

পক্ষীরা ভক্ষণ করিতেছে । ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আমার 

প্রতিপালক, তুমি এই প্রাণীর প্রত্যেক অন্ু-পরমাণু প্রত্যেক 
পশুর উদর হইতে সংগ্রহ করিতে সক্ষম, কিন্তু তুমি কিরূপে মৃত 
প্রাণিদিগকে জীবিত করিবে, তাহা! আমাকে দেখাও । 

এবনোন্জায়েদের রেওয়াএতে আছে, এমতাবস্থায় শয়তান হজরত 
এবরাহিম (আঃ )কে বলিয়াছিল, হে এবরাহিম, আল্লাহতায়াল। 



৩য় পার! তেল্কর রোকোপ.সস্ছুরা আল-্বাকারাহ। ৬৪ 

কিন্ধপে মৃতদিগকে এই সমস্ত জীবের উদর হইতে সংশ্রহ 
করিবেন! তত্শ্রবণে উদ্ত হজরত বঙ্গিয়াছিকেন,। হে আমার 

মালিক খোদা, তুমি কিরধূপে মৃতদ্দিগকে জীবিত করিবে, তাছা 
আমাকে দেখাও । 

' মোহম্মদ বেনে এছহাক বলিয়াছেন, যে সময় হজরত এবরাহিম 
€আঃ) নমরুদের সহিত বাক্যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় 
নমরুদ বলিয়াছিল, হে এবরাহিম, তুমি যে খোদার এবাদত 

করিয়া থাক এবং যাহার এবাদত করিতে লোকদিগকে আহ্বান 

করিতেছ, তাহার বিশিষ্ট ক্ষমতা কি আছে, তাহা! আমাকে বল। 

উক্ত হজরত বলিলেন, আমার প্রতিপালক জীবিত করেন এবং 

মারিয়া ফেলেন.। নমরুদ বলিল, আমিও জীবন দান করি ও.মারিয়া 

থাকি। তৎপরে সে একজন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করিল এবং 
অন্য একটা লোককে হত্যা করিল। হজরত এবরাহিম সেই 
সময় বলিয়াছিলেন, হে খোদা, তুমি কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত 

বকর, তাহা আমাকে দেখাইয়! দাও, ইহাতে নমরুদ ও তাহার 

অন্ুসরণকারিগণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিবে । 

ছোদি ও ছইদ বেনে-জোবাএর বলিয়াছেন, যে সময় হজরত 
'এবরাহিম (আঃ) খলিলুল্লাহ উপাধি প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, ইহা 

ঘেই সময়কার ব্যাপার 
, যে সময় আল্লাহ (হজরত ) এবরাহিম €( আঃ)কে "খলিল, 

(বন্ধু) রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হজরত মালাকোল- 
মাওত আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে অন্থমতি লইয়। উক্ত 

হজরতের নিকট এই শুভ-সংবাদ প্রদান করিতে আগমন করিয়া” 
ছিলেন। ইনি তাহার গৃহে গুবেশ করিলেন," কিন্ত, হজরত 

পয়গন্থর গৃহে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি গৃহে উপস্থিত্ত হইয়| 
তথায় একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়! ধুতি করিতে ধাবিত 



শু. কোর-আান শরিফ 

হইয়া বলিলেন, তোমাকে আমার গৃহে প্রবেশ করিতে কোন্ 
ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করিয়াছে? মালাকোল-মাঁওত রলিলেন, 

এই গৃহের মালিক আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। তৎশ্রবণে 
তিনি বলিলেন, তুমি কে? ইনি বলিলেন, আমি মৃত্যুর 
ফেয়েশতা, আল্লাহ তোমাকে 'খলিল' রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 

আমি তোমার নিকট এই সুসংবাদ প্রদান করিতে উপস্থিত 

হইয়াছি। 

তৎশ্রবণে তিনি আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 

হে মালাকোল-মাওত, তুমি যে আকৃতিতে কাফেরদিগের আত্মা 
বাহির করিয়া থাক, তাহ! আমাকে দেখাও । 

তহুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি তাহা দেখিতে সক্ষম হইবে ন!। 
হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিলেন, ই, দেখিতে লক্ষম হইব। 

ফেরেশত বলিলেন, তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরাও, তিনি তাহাই 
করিলেন, তৎপরে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিলেন যে, 
তিনি একটী কাল মানব-আকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়াছেন, তাহার 
মুখ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, তাহার শরীরের প্রত্যেক 
লোম এক একটী কাল মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিয়াছে, তাহার 

মুখ ও কর্ণ হইতে অগ্মি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তত্দর্শনে 
হজরত এবরাহিম (আঃ ) অচৈতন্য হইয়া গেলেন। মালাকোল- 

মাওত পূর্ব আকৃতিতে পরিবন্তিত হইলে, উক্ত হজরত চৈতন্য প্রান্ত 
হইয়া বলিলেন, হে মালাকোল-মাওত, যদ্দি কোন কাফের মৃত্যু- 
কালে তোমার আকৃতি ব্যতীত অন্য কোন বিপদ ও ছুঃখ ভোগ 

না করে, তবে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হইবে। তৎপরে - 
তিনি বলিলেন, তুমি কিরূপে ইমানদারদিগের আত্মা বাহির' 

কর, তাহা! আমাকে দেখাইয়া দাও। তিনি কাহারে অন্য দিকে 
মুখ ফিরাইতে বলিলেন, তিনি তাহাই করিলেন, তৎপরে তিনি 
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তাহার দ্রিকে ক্ষিরিয়া দেখিলেন যে, তিনি সুন্দর চেহারাধারী 
সৌরভময় শুভ্রবসন পরিহিত যুবকরূপে পরিণত হুইয়াছেন। তখন 
তিনি বলিলেন, হে মালাকোল-মাওত, যদি কোন ইমানদারের 
পক্ষে আল্লাহতায়ালার নিকট তোমার এই আকৃতি ব্যতীত অন্য 
কোন চক্ষু-তৃপ্তিকর ও গৌরবজনক পদমর্যাদা না থাকে, তর়ে 

ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইবে। হজরত মালাকোল- 
মাওত অস্তহিত হইলে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ছে 
খোদা, তুমি মৃতদিগকে কিরূপে জীবিত কর, তাহ। আমাকে 

দেখাও, তাহা হইলে আমি জানিব যে, নিশ্চয় আমি তোমার 
খলিল। আল্লাহতায়াল। এই প্রশ্মের উত্তরে বলিয়াছিলেন, তুয়ি 

কি মৃত জীবিত করার উপর বিশ্বাম স্থাপন করনা? তিন্নি 

বলিলেন, হাঁ, বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু মনের শাস্তির জন্য 
ইহা দেখিবার আকাঙ্ঘা করিতেছি ।” 

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ২1৩৪৩৩৪৪ পৃষ্ঠায় আরও 
কয়েকটী রেওয়াএত উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ রেওয়াএত এই যে, 
হজরত এবরাহিম ( আঃ)এর উন্মতগণ মুতদের জীবিত হুওয়। 

দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; এই হেতু তিনি খোদার নিকট উক্ত প্রশ্থ 
করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে উম্মতদের অন্তর হইতে 
সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। 

পঞ্চম মত এই যে, যেরূপ উম্মতের রাছুলের রেছালাতের 

দাবির সত্যত] বুঝিবার জন্য মো'জেজা দেখার আবশ্যকতা অনুভব 
করেন, সেইরূপ যখন কোন ফেরেশতা রাছুলের নিকট খোদার 

পক্ষ হইতে তাহার নবুয়তের সংবাদ আনয়ন ক্ষরেন, তখন তিনি 
উক্ত ফেরেশত। কর্তৃক কোন মো”জেজ। (অলৌকিক কার্য) 

প্রকাশ হওয়ার আবস্ঠকতা অনুভব করেন, ইহাতে রাছুল বুঝিতে 
পারেন যে, প্রেরিত ব্যক্তি বিতাড়িত শয়তান নহে, বরং গৌরবাহিত 
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ফেরেশতা । এই হেতু হজরত এবরাহিম (আঃ) মস্ত জীবিত 
করার মো'জেজা দেখার আকাহ্মা করিয়াছিলেন । এমাম রাজি 

লিখিয়াছেন, একদল অজ্ঞ লোক ধারণ! করিয়া থাকে যে, হজরত 
এবরাহিম ( আঃ) খোদার প্রথম স্যত্টি ও পুনঃ স্থষ্টি সম্বন্ধে সন্দিহান 

ছিলেন, এই হেতু তিনি এইরূপ প্রশ্ব করিয়াছিলেন, ইহ! 
একেবারে বাতীল, বরং কাফেরীমূলক মত, কেননা ঘে ব্যক্তি 
একজন বেগোনাহ নবীর উপর এইবূপ কাফেরীমূলক মতের 
আরোপ করে, তাহার কাফের হওয়াই সমধিক যুক্তিযুক্ত । যখন 
এই আয়তেই হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিতেছেন যে, আমি 

কেবল মনের শাস্তির জন্ত ইহ দেখার আকাঙ্খা করিতেছি নচেৎ 

ইহার উপর আমার পূর্ণ ইমান আছে, তখন তাহার এ বিষয়ে 
সন্দিহান হওয়ার দাবি একেবারে বাতীল । 

আল্লাম৷ ছৈয়দ মাহমুদ আলুছি তফছিরে “রুহোল-মায়ানি”র 
১৪৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদাতায়ালার 
মৃত জীবিত করার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নাই, বরং খোদাতায়ালা 
কি প্রকারে ম্বৃত জীবিত করেন, তাহ দেখিবার আকাঙ্া -প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে.যে, তিনি খোদার অসীম 
ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ করেন নাই। 

কেহ হয়ত তাহার উপর এই কলঙ্কারোপ করিতে পারে, 

কাজেই আমাদের হজরত নবি (ছা, ) উহার মূলোচ্ছেদ কর! কল্পে 

বিনয় ভাবে বলিয়াছিলেন ;--৯৯১1/] ৬০ 410 ৮৯1 ৬৯5 

“আমরা সন্দেহ করিতে এবরাহিম অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত ।* 

ইহার অর্থ এই যে, আমরা সন্দেহ করার সমধিক উপযুক্ত 
হুইয়াও যখন খোদার অসীম শক্তির উপর সন্দিহান হই নাই, 

তখন তিনি যে এবিষয়ে সন্দিহান হইবেন না, ইহা অতি 
সত্য কথা। 



৩য় পার তেলকর যোছোজস্স্ছুরা আল-বাকারাহ । নও 

ফংহোল-বায়ানের ১/৩৪৭।৩৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে +- 
অধিক সংখ্যক বিদ্বান এই মত ধারণ করিয়াছেন যে, হজরত 

এবরাহিম (আঃ) মৃতদিগকে জীবিত কর! সম্বন্ধে সন্দিহান 

ছিলেন না, মানবাত্মা যাহার সংবাদ প্রদত্ত হয়, তাহ। স্বচক্ষে 

দেখিতে আগ্রহান্বিত হয়, ইহাই উহ্হার প্রকৃতি, এই হেতু তিনি 

সত জীবিত করার অবস্থা দেখার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হজরত 

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোন বিষয়ের সংবাদ চাক্ষুষ দর্শনের 
তুল্য নহে। 

এবনো-জরির একদল বিদ্বান হইতে বর্ণনা করিয়াছের যে, 
হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদার কোদ্রতের (ক্ষমতার ) উপর 

সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং তাহারা ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের 

হজরতের এই হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন--যাহা ছহিহ বোখারী, 
মোছলেম ইত্যাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে । হাদ্দিছটী এই ;-_ 

“আমরা সন্দেহ করিতে এবরাহিম অপেক্ষা সমধিক উপযুক্ত ।” 

. আরও হজরত এবনো-আব্বাছের এই মতটী পেশ করিয়াছেন, 

যাহা হাকেম ছহিহ বলিয়াছেন, উহা এই--আমার নিকট 
কোর-আনের মধ্যে এই আয়ত অপেক্ষা সমধিক আশাজনক কোন 

আয়ত নাই। 

এবনো-জরির এই মতটী সমর্থন কাহিনী । অবনো-আতিয়া 

বলিয়াছেন, আমার নিকট এই দলের মত বাতীল, হজরতের 

হাদিছের অর্থ এই যে, যদি হজরত এবরাহিম (আঃ) সন্গেহ 

করিতেন, তবে আমরাও সন্দেহ করিতাম, আর যখন আমরা 

সন্দেহ করিতেছি না, তখন তিনি সন্দেহ না করার উপযুক্ত । 
হাদিছটা হজরত এবরাহিমের সন্দেহ না কর! সম্বন্ধে কথিত 
হইয়াছে । 

শপ ও 
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উক্ত আয়তে আল্লাহতায়ালার নিকট আবদার ও ফোহাগ 
করিয়া ছুনইয়াতে মৃত জীবিত করার আকাঙ্খা কর! হইয়াছে, এই 
হেতু উহাকে সমধিক আশাজনক আয়ত বলা হইয়াছে, কিন্বা এই 
আয়তে বুঝা যায় যে, বিনা তত্বান্থুসন্ধান ও সুক্ম সমালোচনা 
ইমান আনিলে উহা! যথেষ্ট হইবে, এই হেতু এই আয়তটা সমধিক 
আশাপ্রদ বল! হইয়াছে । 

যে ব্যক্তি ইমানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার পক্ষে ষখন সন্দেহ কর 
সুদূরপরাহত্, তখন নবুয়ত ও খোল্লাৎ পদপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে 

ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? 

'নবিগণ এমামগণের একমতে মহা গোনাহ ও নীচতামুলক' 

ক্ষুদ্র গোনাহ সমূহ হইতে পাক হইয়া থাকেন। 

যদ তুমি তাহার প্রার্থনা ও আয়তের সমস্ত শব্দের প্রতি 
গবেষণ। কর, তবে উহাতে সন্দেহের লেশ পাইবে ন|। 

আয়তে জীবিত করার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ইহ 

সত্বেও জিজ্ঞাসাকারী জীবিত করার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 

থাকেন, যেরূপ এমাম বোখারি বলিয়াছেন, (৬৯১ ১৯ ৬৮ ৪৯৪ 
অহির সুত্রপাত কিরূপে হইয়াছিল 1 ূ 

এমাম কোরতবি বলিয়াছেন, পয়গম্বরগণের পক্ষে এইরূপ 

সন্দেহ করা জায়েজ নহে, কেননা ইহা কোফর। পরকালে মনুষ্য 
দ্রিগের পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি সমস্ত নবী ইমান আনিয়া 
থাকেন। আল্লাহতায়াল৷ সংবাদ দিয়াছেন যে, নবিগণ ও অলি- 

গণের প্রতি. শয়তানের কোন প্রকার আধিপত্য থাকিবে না। 

৬৬১৬ দ৯৩ ৩০০ ৮৮৮ ভঁত৬ এা এই আয়ত উহার প্রমাণ। 
৬৯০৪০৭। কেপে ১৬ এই আয়তে শয়তান উপরোক্ত কথ! 

স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আর যখন তাহাদের উপর শয়তানের 

কোন প্রকার কর্তৃত্ব চলিবে না, তখন সে কিরূপে তাহাদিগকে 



ওয় পার। ভেল্কর প্লোছোল--ছুরা, আল্-বাকারাহ। ৭ 

সন্দেহে নিক্ষেপ করিবে? তিনি মৃতপিগের শরীরের অঙগ-প্রতাদন 

গুলি; চামড়া, শীরা, ধমনি ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হওয়ার পড়ে 

কিরূপে সংগৃহীত হইবে, ইস স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি “এলমোল-একিন' ৬০৮ ৩ হইতে 
“আয়নোল-একিন। ৬৯৪৮ ৬৮০ পদে উন্নত হওয়ার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

তফছিরে-এবনো-কছিরের ২।১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আল্লাহ- 
তায়ালা হজরত এবরাহিম ( আঃ )কে বলিয়াছিলেন, হে ইবরাহিম, 
ভূমি চারিটী পক্ষী সংগ্রহ কর। ইহাতে তিনি চারিটী পক্ষী 
সংগ্রহ করিলেন। এই চারিটী পক্ষী কি কি ছিল, ইহাতে মতভেদ 
হইয়াছে, মোজাহেদ ও একরাম! খলিয়াছেন, উহা! কবুতর, মোরগ 
ময়ূর ও কাক ছিল। হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) কাক স্থলে পানি 

কউড়ি (বা পানি হাস) বলিয়াছেন। এমাম রাজি কবুতর স্থলে 

শকুন পক্ষীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

তৎপরে খোদাতায়ালা উক্ত পক্ষিগুলিকে জবহ করিয়া খণ্ড 

খণ্ড করিতে বলিলেন, ইহাতে তিনি উক্ত পক্ষী চতুষ্টয়কে জবহু 
করিয়া খণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, উহাদের পরগুলি ছিড়িয়া 

ফেলিলেন, অতি ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড করিয়া পরস্পরে মিশ্রিত করিলেন, 
তৎপরে তৎসমুদয়কে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী কিন্ব। 
মাতটী পাহাড়ে ছড়াইয়৷ দিলেন, কিন্তু উক্ত হজরত উহাদের 
মস্তকগুলি নিজের হস্তে রাখিয়া দিলেন। তৎপরে আল্লাহতায়ালা, 

উক্ত পক্ষিদ্িগকে ডাকিতে তাহার প্রতি অ!দেশ করিলেন, তিনি, 

আল্লাহতায়ালার হুকুম অনুসারে উহাদিগকে ডাকিলেন, তৎপরে 
তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, পরগুলি পরগুলির দিকে, রক্রগুলি 
রক্তগুলির দিকে ও মাংসগুলি মাংসগুলির দিকে উড়িয়। যাইতেছে 
প্রত্যেক পক্ষীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পরে মিলিত হইয়া যাইতেছে, 



৬ | কোর-আন শরিফ 

এমন কি প্রত্যেক পক্ষী পৃথক পৃথক ভাবে দণ্ডায়মান হইল এবং 
ধাবিত অবস্থায় তাহার নিকট উপস্থিত হইল, প্রত্যেক পক্ষী 
নিজের মস্তক গ্রহণ করিতে আসিতে লাগিল, যখন তিনি একের 
মস্তক অন্তের সহিত সংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেন, দেহ উহ? 
গ্রহণ কঠিত না, আর যখন তিনি কোন দেহের সহিত উহার 
মস্তক সংযোগ করার চেষ্টা করিতেন, উহ! খোদার শক্তিতে মিশ্রিত 

ও সংযোজিত হইয়৷ যাইত, এই হেতু খোদা বলিয়াছেন, তিনি 
পরাক্রাস্ত বিজ্ঞানময় |” 

তফছিরে-দোরেল-মনছ্ুরের ১৩ ৫ পৃষ্ঠায় হাছান বাছারির 
রেওয়াএতে আছে +__ 

“তৎপরে আল্লাহ হজরত এবরাহিম (আঃ )এর নিকট এই 
অহি প্রেরণ করিলেন, £হ এবরাহিম, তুমি আমার নিকট মৃত- 

দিগকে জীবিত করার অবস্থা জানিতে প্রার্থনা! করিয়াছিলে, কিন্তু 
আমি জমি স্ষ্টি করিয়াছি, আব উহার মধ্যে উত্তর, দক্ষিণ, পুর্বব 
ও পশ্চিমের বায়ু স্থাপন করিয়াছি। যখন কেয়ামত উপস্থিত 

হইবে, একজন ফেরেশতা ছুরে ফুৎকার করিবেন, সেই সময় 
ভূগর্ভস্থিত যাবতীয় নিহত ও মৃত ব্যক্তিরা সংগৃহীত হইবে, যেরূপ 
চারিটা পাহাড় হইতে চারিটী পক্ষী সংগৃহীত হইল ।” 

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ২৩৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ৮ _ 
“আল্লাহতায়াল। হজরত এবরাহিম (আঃ )কে উক্ত চারিটী পক্ষী 

জবাহ করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতে ইশারা করা হইয়াছে যে, 
মন্ুয্যদের মধ্যে চারিটী রীতি আছে, তাহারা যতক্ষণ উক্ত 

স্বভাবগুলি ত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ তাহাদের অন্তরে আধ্যস্তিক 
জ্যোতি; প্রকাশিত হইবে না। ময়ুর সম্মান, সৌন্দর্য্য ও গরিমা 
পছন্দ করে, কুনি অধিক পরিমাণ ভক্ষণ করিতে ভালবাসে, 
মোরগ কাম খিপু চরিতার্থ করিতে অতি লালায়িত হহয়৷ থাকে, 
কাক জীবিক। সঞ্চয় করিতে অতিরিক্ত লোভ করিয়া থাকে। 



ওয় পার! তেল্কর রোছোল-.ছুর। আল-বাকারাহ। থণ. 

উক্ত পক্ষী চতুষ্টয়ের স্বভাবগুলি মন্দের যধ্যে নিহিত আছে, 
ভৎসমুদয় দূরীভূত না! করিলে, তাহারা খোদা-প্রেমিক আ্েপীর' 
অস্তভূক্তি হইতে পারে না।” 

এক্ষণে আম্ুন, ৬৯০ শব্ের অর্থ কি, তাহার সমালোচনা 

কর যাউক। 

৮০ ছোর' শক ১১০৭) বাবে-নাছারার আমরের (আজ্ঞা-সুচক) 

ক্রিয়। । 

ইহাব কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম “উহাদ্দিগকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেল” ইহ] হজরত এবনে-আব্বাছ, আবু মালেক, 
একরামা, মোজাহেদ, কাতাদা, জোহাক, ছোদি ও রবি কর্তৃক 

খত হইয়াছে । 

দ্বিতীয়__উহাদিগকে সম্মিলিত কর, ইহ! আতা কর্তৃক বণিত 

হইয়াছে । " 

তৃতীয়--উহাদিগকে দৃঢ়রূপে ধর কিন্বা বন্ধন কব, ইহা! হজরত 
এবনো-আববাছ কর্তৃক বণিত হইয়াছে। 

চতুর্থ_উহাদিগকে সংগ্রহ কর, ইহা এবনো-জয়েদ কর্তৃক 
বণিত হইয়াছে। 

এবনে-জরির তাবারি বলিয়াছেন, 7” শব্দ )০১/০০ বাব হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ কাটিয়! টুকরা টুকরা কর। ইহা; 
নিয়োক্ত কবিদের কবিত। হইতে সপ্রমাণ হয় । 

কবি তওবা বেনেল-হেমইয়ার বলিয়াছেন 7 
82948 ৬০1 ০৩০০০ ৬০২০ ০০4৬ 

0০/১৮ ০৪০৬ ৩০%০ ৮90৬৮ 

282৪ চস সিনা 9 ০০১১৩ 

(512 ৪০) ৩6 455 ৬ 
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কবি মোয়াল্লা বেনে হাম্মাদ বলিয়াছেন 3. 
00০ (52১ ৯ ৩০2 

৮) ৮৪১৭1 ০৪৯৩ 4১78 
কবি খানছা বলিয়াছেন 3 

চিত] 55 81 ৮৫1 ১০45) 

উপরোক্ত প্রাচীন কবিদের কবিতায় ) শব কাটিয়া টুকরা 
টুকরা করা ও খণ্ড খণ্ড করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই হেতু 
'ছাহাবা! ও তাবেয়িগণ উহার উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 

যাহার এই দাবি করিয়াছেন যে, উক্ত শব্দের আভিধানিক 
অর্থ কাটিয়া টুকরা টুকরা করা নহে, তাহারা ভ্রান্তিমূলক দাবি 
করিয়াছেন। এবনো-জরির, এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি 
বলিয়াছেন, যদি উত্ত শব্দের অর্থ “তুমি উহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড 
খণ্ড কর গ্রহণ কর! হয়, তবে আয়তের তরতিব অগ্র পশ্চ।ৎ 

হইয়াছে বুঝিতে হইবে, আসল তরতিব এইরূপ হইবে, 
৬৯৭ ৯৪)। ৩৭ 8) ৯) ৬৬০ “তুমি নিজের নিকট চারিটী 
পক্ষী আনয়ন কর, তৎপরে উহাদিগকে কাটিয়। খণ্ড খণ্ড কর | 

আর যদি উহার অর্থ 'উহাদিগকে সম্মলিত কর, ঝুকাইয়। 

লও গ্রহণ কর! হয়, তবে উহার পরে ৬ ১ শব উহা (-১০+) 
আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, আসল শব এইরূপ হইবে ;__ 
৯০০ রা 82১ এ ৪) ৬৯)১১ 19৮1 ৬ 85) ০৩১৬ 

কট ০১৯ ৩ ০৯ ৩5:91 
“তবে মি চারিটা পক্ষী ধরিয়া আন, তৎপরে উহাদিগকে 

নিজের নিকট সম্মিলিত কর এবং ঝুকাইয়া দাও এবং উহাদিগকে 
কাটিয়া টুকরা টুকরা কর, তৎপরে এক এক-অংশ ন( টিকা) প্রত্যেক 
পাহাড়ের উপর স্থাপন কর। 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাহ । রঃ 

তফছির-কারকেরা এইরূপ করিয়াছেন ফেম, ইহার কারণ এই 
যে, যে ) শবের অর্থ 'তুমি কাটিয় টুকরা টুকরা কর হয়, উহার 
পরে আরবী নিয়ম অনুসারে ৮:০৮/ শব্ধ ব্যবহৃত হয় না। আয় 
যে) শব্দের অর্থ 'তুমি সম্মিলিত কর, ঝুকাইয়া লও? হয়, উহার পরে 
4১ শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু “পক্ষীদের এক এক টুকর" 
'বলিলে, উহ্যাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা জরুরী বুঝা হয়, 
এই কারণে তাহারা বলিয়াছেন, হয় ১০/৮] শবের সম্বন্ধ ৬০ 
শবের সহিত মানিয়! লইতে হইবে, ন! হয় তথায় ৬১৫ উহ্থা- 
দিগকে কাটিয়া! টুকর! টুকরা কর? উহা বলিয়া মানিয়া লইতে 
হইবে । 

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব খোদাতায়ালাকে 

এরূপ অক্ষম ধারণ। করিয়া লইয়াছেন যে. তিনি হজরত এবরাহিম 
(আঃ )এর প্রার্থনা মতে মৃত পক্ষিদিগকে জীবিত করিতে পারেন 
না, তফছিরকারকগণের কথা মান্য করিয়া লইলে, পাছে তাহার 
বাতীল মতের স্তস্তটী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই হেতু তিনি 
প্রাচীন তফছিরকারকগগের ভুল ধরিতে বসিয়াছেন। 

এমাম রাজি ও তাবারি বলিষ্াছেন, কোন লক্ষণ বর্তমান 

ধাকিলে, কোর-আনের কোন কোন শ্ছলে শব উহা থাকে, 

যথা 6359৩ ০৯০] ৩০০ ৮৮৯ ৬ তুমি সমুদ্রে নিজের যষ্রি 

স্বারা আঘাত কর, ইহাতে সমুদ্র ফাটিয়া গেল ( কয়েক ভাগে 
বিভক্ত হুইয়া গেল )। 

এন্থলে 318) শবের পূর্বের +/১ “তৎপরে তিনি আঘাত 

করিলেন, এই শব উহা রহিয়াছে । 

কাজি বয়জবি উল্লিখিত আয়তে ৬% £/% এ শব্ধ উ্থ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন । 
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এমাম জালালদ্দিন ছাইউতি তফছিরে-এতকানের ২৫ ৪--৬৪ 

পৃষ্ঠায় কোর-আনের বহু দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন-__যে সমুদয় স্থলে 

একী বা একাধক শব্দ উহা রহিয়াছে, যদি ইহা স্বীকার করা 

না হয়, তবে তৎসমুদয় স্থলে অর্থ বুঝা! কঠিন হইয়। পড়ে। 

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেন তফছিরে-ফওজোল-কবিরে 

এইরূপ অনেক দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম ছাইউতি 

উক্ত তফছিরে-একানের ২১৩।১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোর-আনে 

এরূপ কতিপ্য আয়ত আছে-_যে সমুদয় শ্ছলে শব্দের অগ্র- 

পশ্চাৎ শ্বীকার না করিলে, অর্থ বুঝা যায় না । মাওলানা শাহ 

অলিউল্লাহ ছাহেব ফওজোল-কবিরে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ 

করিয়াছেন। 

মিষ্টার মোহম্মদ আলী ছাহেব লিখিয়াছেন--/০/ * 0১০ 

এই প্রবচনের অথ এইরূপ হয়, আমরা ইহা দ্বারা হুকুম 

নমীমাংসিত করিলাম, কিন্ত কোন তফছিরকারক এস্থলে এইরূপ 

অর্থ লেখেন নাই, বা এস্থলে এরূপ অর্থ কিছুতেই খাপ খায় না। 

যদি কেহ বলেন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, পক্ষিদিগের এক 

এক টুকরা পর্বতের উপর স্থাপন কর? টুকরা টুকরা বলিলে, 

উহাদের টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা জরুয়ি বুঝা যায়, ইহার 

উত্তরে মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব বলিতেছেন, কোর-ভ্রানের 

ছুরা হেজরে আছে-__ ৫১৮৮ £) শিপ ৯৪ ০) «( দোজখের 

গ্রত্যেক দরওয়ীজার জঙ্য মনুষ্যদের বিভাগ করা এক এক অংশ 

আছে।” | 

এন্থলে কতকগুলি লোককে এক একটা অংশ বলা হইয়াছে» 
এইরূপ চারি পক্ষীর এক এক অংশ বলিলে, উহাদের এক একটা 

পক্ষী বুঝা যায়। আমরা মিষ্টার সাহেবের এই অযৌক্তিক কথ! 

শুনিয়া অবাক্ না হইয়া থাকিতে পারি না। 
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মনুস্কদের নানা শ্রেণী আছে-য়িহুদী, খৃষ্টান, পারসিক, 
পৌত্তলিক, মুছলমান, ইমানদার, কাফের, চোর, ডাকান্ত ব্যভিচারি, 
মন্ধপায়ী ইত্যাদি। এই হিসাবে ইহা! বলা যুক্তিযুক্ত হইতে 
পারে যে, মনুষ্যদিগের এক এক অংশ দোজখের এক. এক দ্বার 

দিক্সা উহ্হার মধ্যে প্রবেশ করিবে, কিন্তু চারিটী পক্ষীর এক একটার 
সম্বন্ধে ইহা বল। যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না যে, উহাদের এক এক 
ট,করা পর্ধতে স্থাপন কর, বরং এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে যে, 

উহাদের এক একটী এক এক পর্বতে স্থাপন কর ইহাতে মিষ্টার 
সাহেবের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হইতেছে | 

মিষ্টার সাহেব আয়তের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,--হজরত 

এবরাহিম (আঃ) আল্লাহতায়ালার আদেশে চারিটী পক্ষী 
প্রতিপালন করিয়া বশীভূত করেন, তৎপরে উহাদিগকে পর্ধতের 
উপর রাখিয়া আহ্বান করায় উহারা তাহার নিকট উড়িয়। 
আসিয়াছিল, ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, য়ে পক্ষী সকল 
মনুষ্য হইতে দূরে পলায়ন করে, যখন উহার! প্রতিপালন করায় 
তাহার এরূপ বশীভূত হইয়া পড়ে যে, আহ্বান করা মাত্র উড়িয়া 
চলিয়া আসে, তখন স্থ্টিকর্তা মালিক আল্লাহতায়ালার আধিপত্য 
ইহা অপেক্ষা অধিকতর হইবে না কেন? প্রকৃত পক্ষে এস্থলে 
মুত পক্ষিদিগকে জীবিত কর! হয় নাই, যদি তফছিরকারকগণের 
কথা সত্য বলিয়। মানিয়া লওয়া হয়, তবে স্বীকার করিয়া লইতে 
হইবে যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) খোদার মৃত জীবিত করার 
শক্তির উপর সন্দিহান হইয়াছিলেন। ্ 

«এ আমরা বলি, আয়তের স্পষ্ট মর্ম্বের সহিত মিষ্টার সাহেবের 
গৃহীত মর্মের কোন মিল হয় না, ইহাকে কোর-আনের মর্দের 

'তহরিফ” ( পন্ধিবর্তন ) বলা! হইয়া থাকে, দ্বিতীয় তফছিরকারক 
গণের মত স্বীকার করিলে, হজরত এবরাহিম ( আঃ)এর খোদার 

১১ 
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শক্তির উপর সন্দিহান হওয়ার আবশ্যক হয় না, ইহা ইতিপূর্বে 
সপ্রমাণ করিয়াছি । 

সার সৈয়দ আহমদ সাহেব এই ঘটনাটা স্বপ্র বলিয়া উড়াইয়া 

দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার এইরূপ দাবি একেবারে 

হাস্তজনক, ইহা মিষ্টার সাহেবের মত অপেক্ষা আরও বাতীল, 
ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। 

৩৬ রুকু, ৬ আয়ত। 
2 ০চ পনি তানিটে টিটি পা56 2 কতা 
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(২৬১) যাহারা আল্লাহতায়ালার পথে নিজেদের অর্থরাশি 

ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ যথা--একটা বীজ সাতটা শীষ 
উৎপন্ন করিয়াছে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্ত আছে এবং আল্লাহ 

যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, দ্বিগুণ করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ 
অধিক প্রদাতা সমধিক অভিজ্ঞ। 

(২৬২) যাহারা আল্লাহতায়ালার পথে অর্থরাশি ব্যয় করে, 

তৎপরে তাহারা যাহ! ব্যয় করিয়াছে, উহার পরে দান করার 

কথ প্রকাশ না করে এবং কষ্ট না দেয়, তাহাদের জন্য তাহাদের 
প্রতিপালকের নিকট তাহাদের সফল (বিনিময়) আছে এবং 

তাহাদের পক্ষে কোন আশঙ্কা নাই ও তাহার! ছুঃখিত হইবেন না । 
(২৬৩) উত্তম বাক্য ও ক্ষমা করা উক্ত দান অপেক্ষা 

সমধিক উতকৃষ্-যাহার পরে যন্ত্রণা দেওয় হইয়া! থাকে, আর 

আল্লাহ অভাব রহিত মহ সহিষ্ু। 
(২৬৪) হে ইমানদারেরা, তোমরা দান করার কথা প্রকাশ 

করিয়া! এবং কষ্ট দিয়া উক্ত ব্যক্তির স্ায় নিজেদের ছদকাগুলি 
বাতীল করিও না, যে লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশে নিজের 

অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস, 

স্থাপন করে না; অনস্তর উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এঁ পরিষ্কৃত বড় 
প্রস্তরের হ্যায়-_যাহার উপর মৃত্তিকা থাকে, তৎপরে উহার উপর 

মৃষল ধারার বৃষ্টিপাত হয়, পরে এই বৃষ্টি উহাকে, পরিষ্কৃত করিয়া 
ছাড়ে, তাহারা যাহা! অর্জন করিয়াছিল, তাহার কোন অংশের 

(সফল লাভে ) সমর্থ হইবে না এবং আল্লাহ ্ত্োহী সম্প্রদায়কে 
পথ প্রদর্শন করেন না । 

(২৬৫) আর যাহারা! আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ এবং 
নিজেদের আত্মাকে অভ্যস্ত কর! (দৃঢ় করা) উদ্দেশে নিজেদের 
অর্থরাশি ব্যয় করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত একটী উদ্ভানের স্যায়__যাহা, 
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উচ্চ স্থানে (স্থাপিত ) আছে, যাহার উপর মুলধারার বৃষ্টিপাত 
হইয়াছে, ইহাতে উহা! নিজের ফল-শত্য দ্বিগুণ উৎপন্ন করিয়াছে । 

আর যদি উহার উপর্্মৃষল ধারার বৃষ্টিপাত না হয়, তবে শিশির 
€ যথেষ্ট) হইবে এবং তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ উহার 
পরিদর্শনকারী । 

(২৬৬) তোমাদের মধ্যে কেহ কি পছন্দ করে যে, তাহার 

জন্য খর্জদুর ও আঙ্গুর সমূহের একটা উদ্ভান হয়_যাহার নিয়ে 
ঝরণ। সকল প্রবাহিত হয়, তাহার জন্য উহাতে প্রত্যেক প্রকারের 

ফল থাকে, অপিচ সে বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছে ও তাহার 
কতকগুলি দুর্বল সন্তান থাকে, তৎপরে অগ্নি সংযুক্ত ঘূর্ণীবা়ু 
উহাতে উপস্থিত হয় এবং (উহ) দগ্ধ করিয়া! ফেলে? এইরপ 
আল্লাহতায়ালা তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল বর্ণনা করেন--ষেন 

তোমরা গবেষণা কর। 

| উঠীক্ষা৷ 2-- 
(২৬১) এস্থলে খোদার পথে দানকারিদের একটি দৃষ্টান্ত 

প্রকাশ করা হইয়াছে । উহা এই, _-একটাী বীজ বপন করায় একটা 

কাণ্ড হয়, উহাতে সাতটা শাখ। উৎপন্ন হয়, প্রত্যেক শাখাতে 

এক একটা শীষ হয়, প্রত্যেক শীষে এক একশত শব্য উৎপন্ন হয়, 

মূলকথ! যেরূপ একটা বীজ বপন করিলে, উহা দ্বারা সাত শত 

শষ্য উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ খোদার পথ একটা টাকা 
দান করিলে, সাত শত টাকার ফল লাভ হইবে । 

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা! খাস জেহাদে দান করা সম্বন্ধে 

কথিত হইয়াছে, জেহাদ ব্যতীত অন্যান্য স্থলে দান করাতে এক 

টাকাতে দশ টাকার ফল লাভ হইতে পারে। 

অন্য দল বলিয়াছেন, সমস্ত প্রকার দান সম্বন্ধে ইহা কথিত 
হইয়াছে । হেজরত, নিজের জেহাদ, অন্য কর্তৃক জেহাদ, বিবিধ 
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প্রকার ছদক! ও সমস্ত প্রকার হিতকর কার্যে ব্যয় ও ওয়াজে ব, 
নফল দান করাকে খোদার পথে দান কর! বল। হইবে । 

এই আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, দি ক্রেহ বুঝিতে পারে যে, 

একটী বীজে সাত শত শষ্য উৎপন্ন হইবে, তবে সে যথাসাধ্য 
তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিতে থাকে, সেইরূপ যে ইমানদার জানিতে 

পারে যে, 'একটী টাকা দান করাতে সাত শত টাকার ফল প্রাপ্ত 

হইবে, সে কখনও উক্ত কার্ধ্য ত্যাগ করিতে রাজি হইবে না । 
ততৎপরে খোদ1 বলিতেছেন, খোদ। যাহার জন্য ইচ্ছা করেন, 

তদপেক্ষ। বহুগুণ ছওয়াব প্রদান করিতে পারেন । 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, যে পরহেজগার ব্যক্তি অধিকতর 

শুদ্ধ সঙ্বল্পের ( এখলাছের ) সহিত, কিম্বা সমধিক কষ্ট পরিশ্রম 

সহকারে, অথবা! অতি উৎকৃষ্ট স্থানে দান করে, খোদা তাহার, 
পক্ষে সাত শত অপেক্ষা আরও বহুগুণ বেশী ছওয়াব দান. 
করিবেন । 

এবনো-মাজা ও এবনো-আবি হাতেম হজরত আলি, আবুদ্দারদা, 
আবু হোরায়রা, এমরান-বেনে হোছাএন, আবু ওমামা, এবনো- 

ওমার ও জাবের কর্তৃক বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) 

বলিয়াছেন, যেব্যক্তি গৃহে থাকিয়া জেহাদে কিছু টাকা কড়ি 

পাঠায়, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দেরমে সাত শত দেরমের ছওয়াব 

পাইবে। আর যে ব্যক্তি নিজে জেহাদে যোগদান পূর্বক আল্লাহ- 
তায়ালার সন্তপ্টি লাভ উদ্দেশ্তে টাক! কড়ি ব্যয় করে, সে ব্যক্তি 
কেয়ামতে প্রত্যেক দেরমের পরিবর্তে ৭ লক্ষ দেরমের ছওয়াব 

প্রাপ্ধ হইবে। তৎপরে হজরত (ছাঃ) এই আয়ত পাঠ করিলেন। 

মোয়াজ বেনে জাবাল বলিয়াছেন, যে ধর্ম-যোদ্ধার৷ খোদার 

পথে দান করে, আল্লাহতায়াল। তাহাদের জন্য এরূপ রহমতের 

ভাগার গোপন করিয়া রাখিয়াছেন--ষাহা মন্ুয্যদ্িগের জ্ঞানের 
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অগোচর । ততপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ এত বড় শক্তিশালী 
দাতা যে, তিনি বছগুণ ছওয়াব প্রদান করিলেও তাহার দান" 

ভাগারে সন্কীর্ণতা আমিতে পারে না এবং তিনি দানকারীর 
উদ্দেশ্য ও অন্যাগ্ত সমস্ত অবস্থা সম্বন্ধে মধিক অভিজ্ঞ ক?) ২৩৪৬, 

ও রূ) মাঠ ১8৮৩1৪৮৪ । 

এবনো-আবি হাতেম এবনো-আব্বাছের ছনদে উল্লেখ 

করিয়াছেন, হজ্জের জন্য অথব্যয় করা জেহাদের তুল্য ফলপ্রদ, 

এক টাকাতে সাতশত টাকার ফল লাভ হয়। আহমদ ও তেবরাণি 

নবি (ছাঃ) হইতে এইরূপ একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন। 

-দোরেল-মনছুর, ১৩১৭ | 

(২৬২) এই আয়তটা হস্তরত ওছমান ও হজরত আবদুর 

রহমান বেনে আওফের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। হজরত 

আবছবর রহমান (রাঃ) হজরত নবি ( আঃ)এর নিকট চারি সহস্র 

দেরম দান স্বরূপ আনয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার নিকট 

আট সহস্র দেরম ছিল, আমি তন্ধ্য হইতে চারি শত দেরম 

নিজের জন্য ও নিজের পরিজনের জন্য রাখিলাম, অবশিষ্ঠ চারি 

সহস্র নিজের খোদাকে কর্জ দিলাম। ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) 

বলিলেন, তুমি যাহা রাখিলে এবং যাহ! দান করিলে, উভয়ে 

খোদ বরকত দিন । 

হজরত ওছমান (রাঃ) বলিলেন, তবুক যুদ্ধে যাহার উট নাই, 
আমি তাহার উট সরবরাহ করিয়া দিব, তৎপরে তিনি মুসলমান- 

দিগকে এক সহত্র উট উহাদের পালান ও কম্বল সহ দান করিলেন, 
আরও এক সহ দীনার দান করিলেন। হ্হ! কবিরে আছে। 

রুহোল-মায়ানিতে আছে যে, তিনি রুম! নামক কুপ ক্রয় 
করিয়া মুছলমানদিগের জন্য অকৃক করিয়া, দিয়াছিলেন। 
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আবু ছইদ খুদ্বরি বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ )কে দেখিলাম 
যে, তিনি ছুই হাত উঠাইয়া দোয়। করিয়াছিলেন, হে আমার 
প্রতিপালক, আমি ওছমান বেনে আ+ফ্যানের উপর সন্তষ্ হইয়াছি, 
তুমি তাহার উপর সন্তষ্ট হও, তিনি ফজর পর্যাত্ত ছুই হাত উঠাইয়! 
দোয়া করিতে লাগিলেন, সেই সময় উক্ত আয়ত নাজেল হয়। 

এই আয়তে যে আরবি ৬" 'মান্প' শব্দ আছে, উহার অর্থ কি, 
তাহাই বিবেচ্য বিষয়। 

'মান্গ' শবের প্রথম অর্থ অনুগ্রহ করা, এই অর্থে বলা হইয়া 
থাকে-_ ৩৬ ৮৪1৩ 4 ৬৮০ ৬৬ 

"নিশ্চয় আল্লাহ অমুকের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন ।” 
কোর-আন শরিফে এই অর্থে বলা হইয়াছে,__ 415 4] ০, ১৪/ 
১2 6৯১ ৬৬19 ৬৯০) “নিশ্চয় আল্লাহ ইমানদারগণের উপর 
অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি তাহাদের মধ্যে একজন রাছুল 
প্রেরণ করিয়াছেন। এই অর্থে হাদিছ শরিফে আছে ;__ 
৩১৬ ৩ 2 9 &-১৫০০০৩ (৫৯ 0০ ৬ (০৮ ৮০০ ৮০ ৮5 

পট ১০০5১ 91 ৩7 54৪ 
“হজরত বলিয়াছেন, লোকদের মধ্যে কেহই আমার পক্ষে 

আবু কোহাফার পুত্র ( আবুবকর ) অপেক্ষা সহকারিত! ও অর্থের 
দ্বারা সমধিক অনুগ্রহকারী ( উপকারক ) নাই 1” 

এই অর্থেই খোদার নাম ৩ “মান্নান, অর্থাৎ অন্ুগ্রহকারী, 
সম্পদ প্রদানকারী হুইয়াছে। মান” শব্খের দ্বিতীয় অর্থ কাটিয়া 
ফেঙ্সা, কম কর! ও ক্ষতিসাধন করা। 

এই অর্থে কোর-আনের এই আয়ত ৬১১৬০ ১১৪1৯) 1) ৬) 
কথিত হইয়াছে॥ এই আয়তে মে ৬ 'মান্ন শব্দ বাবহৃত হইয়াছে, 
উহার অর্থ__দান গৃহিতাদের নিকট দান করার কথা প্রকাশ করা, 
ইহাতে দানের ছওয়াব নষ্ট হইয়। যায়। 
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একে ত দরিড নিজেদের অভাব মোচনের জন্য দান গ্রহণ 
করিতে ভগ্ম-হদয় হইয়া থাকে, আরও যদি দাতা তাহার সাক্ষাতে 
বলে, তোমাকে এই এই দান করিয়াছি, তবে তাহার হৃদয় অধিক 
হইতে অধিকতর ব্যধিত হয়, ইহাতে উপকার করার পরে যেন 
অপকার করা হয়। দাতার পক্ষে এইরূপ ধারণা করা ওয়াজের 
যে, খোদা এই টাকা কড়ি আমাকে দান করিয়াছেন এবং তিনি 
আমাকে দান করার ক্ষমত। প্রদান করিয়া মহ। অনুগ্রহ করিয়াছেন 
এবং ভয় কর! উচিত যে, এই দানের সহিত পাছে এরূপ কোন 
কার্য সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে-যাহাতে উহা খোদার দরবারে নামঞ্জুর 

হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে, সেব্যক্তি দান 

করিয়া দান-গৃহিতার নিকট নিজের উপকার করার কথা উল্লেখ 

করতঃ তাহার হৃদয়ে ব্যাথ। দিতে কখনও রাজি হইবে না । 
এই আয়তে যে যন্ত্রনা দেওয়ার কথা আছে, উহার অর্থ এই 

যে, দাতা কোন দরিদ্রকে তিরফার করা উদ্দেশ্যে বলে যে তুমি 
সর্বদা আমার নিকট আসিয়া থাক, কিম্বা বলে, খোদা তোমাকে 

আমার নিকট হইতে তফাৎ করুন, কিম্বা! দান করার জন্য তাহার 
উপর অত্যাচার বা! গৌরব প্রকাশ করে। উক্ত আয়তে ইহ! 

বুঝা যায় যে, যদি কেহ দান করিয়া দাঁন-গৃহিতার নিকট নিজের 
উপকার করার কথ। উল্লেখ করিয়া তাহাকে লাঞ্চিত করে, কিন্বা 

দান করার পরে দরিজ্রের যন্ত্রনাদায়ক কোন কথা৷ বলে, তবে উক্ত 
দানের ছওয়াব হইবে না। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, কতক তফছিরকারক বলিয়াছেন, 

২৬১ নম্বর আয়তে নিজে জেহাদে যোগদান করিয়া অর্থ ব্যয় করার, 
ছওয়াবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আর এই আয়তে অন্তকে দান 
করার ছওয়াবের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে ব্যক্তি কেয়ামতে 

শাস্তির ভয় পাইবে না এবং মহা আতঙ্ক উপস্থিত: হওয়ার কালে 
স্্প১হ এ 
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হু,খিত হইবে না, কিন্তু ইহার শর্ত এই যে, সেব্যক্কি দরিদ্রকে 
লাঞ্চিত করা উদ্দেশে নিজের উপকারের কথা তাহার নিকট 

উল্লেখ না করে এবং তাহার অন্তরে আঘাত লাগে, এরূপ কোন: 

কথা না বলে। ্ 

কাফ্যাল বলিয়াছেন, নিজে জেহাদে যোগদান করতঃ দান 

করিলে, ছওয়াব লাভের জন্ত উপরোক্ত শর্ত ছুইটী পালন কর! 
জরুরি, মনে ভাবুন, যদি সেযুদ্ধে যোগদান করতঃ বুল ষে, 
আমি যদি ইহাতে যোগদান না করিতাম, তবে ইহা! সম্পন্ন হইত 

না, কিশ্বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া মানসে বলে, এই ব্যক্তি দুর্বল; 

অকর্মণ্য, ইহার দ্বারা জেহাদের কোন উপকার হইবে না । ইহাতে 

অর্থ ব্যয়ের ফল নষ্ট হইয়! যাইবে ।--ত? ক ২৩৪৭1৩৪৮ ও. 

রুঙ মাঠ ১1৪৮০1৪৮৫। 

তেবরাণি বর্ণনা করিয়াছেন, একজন লোক হজরত নবি (ছাঃ) 

এর নিকট উপস্থিত হইল, ছাহাবাঁগণ তাহার কার্য্যকুশলতা ও. 
নিপুণতা, দর্শনে বলিলেন, যদি ইহা আল্লাহতায়ালার পথে 

সম্পাদিত হইত, তবে ভাল হইত। তত্শ্রবণে হজরত বলিলেন, 

যদ্দি এই ব্যক্তি শিশু সম্ভানদিগের জীবিকা অন্বেষণ করিতে ধাবিত 

হইয়া থাকে, তবে খোদার পথে বাহির হইয়াছে। আর যদি- 
বৃদ্ধ পিতামাতার জীবিকা অন্বেষণে বাহির হইয়। থাকে, তবে 

খোদার পথে বাহির হইয়াছে । আর যদি নিজের জীবন রক্ষা 
কলে জীবিকা অন্বেষণে বাহির হইয়। থাকে, তবে আল্লাহতায়ালার 

পথে বাহির হইয়াছে । | 

আবছুর*রাজ্জাক ও বয়হকির রেওয়াএতে ইহা আছে; 
যদি দে নিজের পরিজনের জীবিকা অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকে, 
তবে খোদার পথে বাহির হইয়াছে। 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাহ। ৯১. 

আহমদ ও বয়হকি. রেওয়াএত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জেছাদে 

দান করিবে, তাহার সাত শতগুণ ছরয়াব হইবে । আর যে 
ব্যক্তি !নজের কিঘ্ব৷ নিজের পরিজনের জীবন রক্ষা কল্পে অর্থ ব্যয় 

করে, সে এক টাকায় দশ টাকার ফল প্রাপ্ত হইবে ।__দোঠ, ১৩৩৭1 

(২৬১) উৎকৃষ্ট কথার অর্থ--“ইয়ার হা মোকাল্লাহ' (খোদ! 

তোমার উপর রহমত করুন ), "ইয়ার জোকোকাল্লাহ (খোদ। 

তোমাকে জীবিকা প্রদান করুন)। কিম্বা ইহার পরে "ইনশায়াল্লাহ” 
তোমাকে দান করিব, এইরূপ কোন উৎকৃষ্ট কথ। বলিয়া ভিক্ষুককে 
ফেরত দেওয়।। ক্ষমা করার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, 

এমাম রাজি উহার কয়েক প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন, প্রথম, 

এই যে, যদি দরিদ্র ভিক্ষুক কিছু না পায়, তবে হয়ত কটুকথ 
বলিয়। ফেলে, এই হেতু আল্লাহ লোককে তাহার এই দোষ মার্জানা 
করিতে আদেশ করিতেছেন। 

দ্বিতীয় এই যে, উৎকৃষ্ট কথা বলিয়া ভিক্ষুককে ফিরাইয়া! 
দিলে, খোদ। তাহার গোনাহ মাফ করেন। 

তৃতীয় উহার অর্থ, ভিক্ষুকের অবস্থা গোপন করা এবং তাহার, 

গুপ্ত দোষ প্রকাশ করিয়। লাঞ্ছিত না কর! । 

আল্লাহ এই আয়তে বলিতেছেন, দান করিয়। দান-গৃহিতাকে: 
কষ্ট দিলে, উক্ত দানের ফল নষ্ট হইয়া যায়, বরং এইরূপ দান! 
অপেক্ষা মিষ্ট কথ! বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া এবং দোষ- 

ক্রুটী মাফ কর। ও গোপন করা উত্তম, ইহাতে ছওয়াবের আশা! 
আছে। এস্থলে 'গনি শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, 

প্রথম এই যে, আল্লাহতায়ালা লোকদিগেব দান খয়রাতের' 
মুখাপেক্ষী নহেন, লোকেরা দান খয়রাত করিলে, তাহারাই 
পরকালে উহার সুফল ভোগ করিবে, কাজেই খোদা তাহাদের 
হিতকল্পে তাহাদিগকে দান খয়রাত করিতে আদেশ-করিয়াছেন। 
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দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দান করিয়! দান-গৃহিতাকে যন্ত্রনা দেওয়া 
হইলে, কিন্বা তাহাকে লাঞ্ছিত কর! উদ্দেশ্টে তাহার নিকট নিজের 
দানের কথা প্রকাশ করিলে, খোদাতায়াল। উক্ত প্রকার দান 

কবুল করেন ন1। 

তৃতীয় অর্থ এই যে, যদি কোন দাতা এই ভাবে কাধ্য করে, 
তবে দান-গৃহিতা তাহার নিকট পুনরায় ভিক্ষা! ন] চাহিয়া অন্যের 
নিকট গমন করিবে, কারণ খোদা তাহাকে অন্য স্থান হইতে 
জীবিক! প্রদান করিবেন। 

এন্থলে *৯৬ (সহিষ্ু ) শব্দের অর্থ এই যে, যে দাতা দান 

করিয়া উহা! প্রকাশ করে এবং দানগৃহিতাকে কষ্ট দেয়, খোদা- 
তায়াল৷ তাহাকে হঠাৎ শাস্তি প্রদান করেন না। এই আয়তে 

দান করিয়! প্রকাশ কর! ও যন্ত্রনা দেওয়ার শাস্তির ভীতি প্রদর্শন 

করা হইয়াছে ।-_-কঠ ২৩৪৮/৩৪৯ ও রু, মাঃ, ১1৪৮৪।৪৮৫ । 

ছহিহ মোছলেমে আছে ;__“হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়াল। 
কেয়ামতের দিবস তিন ব]ক্তির সহিত কথ। বধলিবেন না, তাহাদের 

দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদিগকে পাক করিবেন না 
এবং তাহারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিগ্রস্ত হইনে। প্রথম যে ব্যক্তি 

দান করিয়। নিজের কৃত উপকারের কথা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় 

যে ব্যক্তি তহবন্দকে পদদ্বয়ের গাইটের নীচে নামাইবে। তৃতীয় 
যেব্যক্তি মিথ্যা হলফ দ্বারা নিজের জিনিষ পত্র অধিক বিক্রীত 

হওয়ার সুযোগ করিয়া লয় |” 

এবনো-মারদাওয়ায়হে, আহমদ ও এবনো-মাজা রেওয়া এত 

করিয়াছেন ৮--“হজরত বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত কয়েক ব্যক্তি (শাস্তি 

গ্রহণ করার পর্বের ) বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রথম 
যে ব্যক্তি পিতামাত্তাকে ক দিয় থাকে । দিতীয় যে ব্যক্তি দান 

করিয়া নিজের উপকার করার কথা প্রকাশ করে। তৃতীয় যে 
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ব্যক্তি সর্বদা মদ পান করে চতুর্থ যে ব্যক্তি অদৃষ্টলিপির কথ! 
অস্বীকার করে ।* 

(২৬৪) খোদাতায়াল! এই আয়তে দান করিয়! উহ! প্রকাশ 

করিলে, কিন্বা যন্ত্রন। প্রদান করিলে, উহা বাতীল হওয়ার দুইটা 

দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম এই যে, যেব্যক্তি আল্লাহ- 
তায়ালার সন্তোষ লাভ ও ছওয়াব প্রাপ্তি উদ্দেশ্টে দান খয়রাত 

না করে, বরং লোকের নিকট প্রশংসা ও স্যশ লাভ করার এবং 

দাতা নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার আশায় দান করে, ইহ! সত্ত্বেও সে 

আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, কাজেই সে 

ছওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয় করে না। এইরূপ মোনাফেক্ 

রিয়াকারের দান যেরূপ বাতীল হইয়। যায়, সেইরূপ দান করিয়। " 

প্রকাশ করিলে বা! যন্ত্রনা প্রদান করিলে, উহার ছওয়াব বাতীল, 

হইয়া যায়। 
দ্বিতীয় এই যে, যেরূপ এক খণ্ড বড় পরিষ্কৃত প্রস্তরের উপর 

ধুলি ও মৃত্তিকা থাকে, তৎপরে উহার উপর মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত 
হইলে, তছুপরিস্থ যাবতীয় ধুলি ও মৃত্তিকা দুরীতূত করিয়া ফেলে 
এবং প্রস্তর খণ্ড পরিষ্কৃত হুইয়। যায়, সেইরূপ রিয়াকার মোনাফেক 

দান খয়রাত করিলে, কেয়ামতে তাহার, উক্ত কার্ধ্যগুলি বাতীল, 
ও বিনষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে, উহার কোন সুফল লাভ করিতে, 

সক্ষম হইবে না, এইব্প দান খয়রাত কারয়! উহ! প্রকাশ করিলে 

এবং দান-গৃহিতাকে যন্ত্রনা! দিলে, উহার ছওয়াব বিনষ্ই হইয়! 
যাইবে । 

কাতাদা, রবি ও ছোদি বলিয়াছেন, দান প্রকাশকারী ও দান- 
কার্যে যন্ত্রনাদায়ক ব্যক্তির দানকে মোনাফেক রিয়াকারের দানের 

সহিত তুলন! দেওয়া হইয়াছে, আর মোনাফেক রেয়াকারেক, 
দানকে উপরোক্ত প্রকার প্রস্তরের সহিত তুলনা হইয়াছে। 



৯৪ কোর-আন শরিক 

এবনো-জায়েদ বলিয়াছেন, দান প্রকাশকারী এবং দানকার্ষ্যে 

যন্ত্রনাদায়ক ব্যক্তির দানকে মোনাফেক রিয়াকারের দান ও 

উপরোক্ত প্রস্তর উভয় বিষয়ের সহিত তুলন| দেওয়া হইয়াছে। 

জোহাক বলিয়াছেন, প্রথম ব্যক্তির দানকে কাফের রিয়াকারের 
দানের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে এবং উভয়ের দানকে 
উপরোক্ত প্রস্তরের সহিত তুলন। দেওয়! হইয়াছে । 

মূলকথা, যেরূপ উপরোক্ত প্রস্তরে বীজ নিক্ষেপ করিলে, 
লোকে প্রকাশ্ঠ ভাবে উহাতে ফল শষ্য উৎপন্ন হওয়ার ধারণ! করে, 

কিন্তু যুষল ধারায় বৃষ্টিপাত হইলে, তদ্ৃপরিস্থ মৃত্তিকার সহিত 
বীজ ভাসিম়া চলিয়! যায়, উহাতে কোন ফল শধ্য উৎপন্ন হয় না, 

সেইরূপ উল্লিখিত ছুই প্রক্কীরের দান খয়রাতকে লোকে সংকার্ধ্য 
ও উহাতে সুফল প্রাপ্তর ধারণ। করে, কিন্তু কেয়ামতে তৎসমস্ত 

প্রস্তর উপরিস্থ ধুলিবৎ [বনষ্ট হইয়া গেলে প্রকাশিত হইয়। পড়িবে 
যে, উক্ত কাধ্যগুলি আল্লাহতায়াল র সন্তে!ষ লাভ উদ্দেশ্যে কর! 

হইয়াছিল না। 

ছহিহ মেছলেমে আছে »- নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি 
ও অর্থের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও কাধ্যের 

দিকে লক্ষ্য করিয়। থাকেন। 

আরও উক্ত কেতাবে আছে +_ “হজরত বলিয়াছেন, ছনইয়াতে 

লোকে একে অন্যের শরিক হইয়। থাকে এবং ইহার উপর রাজি 
হইয়। থাকে, 'উদ্দেশ্টে এই যে, প্রত্যেকের উক্ত কাধ্যে আঁধকার 

ও অংশ লাভ হইবে, পক্ষান্তরে খোদাতায়াল! এবাদত কাধ্যে অন্ত 

কোন লোককে শরিক করিতে রাজি নহেন। যেব্যক্তি কোন 

এবাদত করিয়া উহাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরিক করে; 
তিনি তাহাকে উক্ত শেরক কার্য্যের সহিত ত্যাগ করেন ।” 



ওয় পায়! তেলকর রোছোল-স্ছুর। আল্বাকারাহ। ৯৫ 

আহমদ রেওয়াএত করিয়াছেন,__“হজরত বলিয়াছেন, 
কেয়ামতের দিবস আল্লাহ লোকদ্িগকে একভ্রিত করিলে, একজন 

ঘোষণাকারী ঘোষণা করিয়া বলিবে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার 
কোন এরাদতে অন্যকে শরিক করিয়াছে, সে যেন ইহার ছওয়াব 

আল্লাহ ব্যতীত অন্তের নিকট হইতে চেষ্টা করে, কেননা আল্লাহ 
শরিক শেরকাতের মুখাপেক্ষী নহেন।” 

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে ;_“হজরত বলিয়াছেন, 
যেব্যক্তি লোকদিগকে শুনাইবার ও দেখাইবার উদ্দেশ্যে কোন 

এবাদত করে, খোদাতায়াল! কেয়ামতে লোকদিগকে শুনাইয়া ও 

দেখাইয়া উহার শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাদিগকে লাগ্থিত 

করিবেন ।৮ 

আহমদ ও বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন ;__ 

“হজরত বলিয়াছেন, আমি আমার উন্মতের উপর (গপ্ত) 

শেরক ও গুপ্ত কামনার ভয় করিয়া! থাকি। ছাহাবাগণ বলিলেন, 

ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনার উন্মত আপনার পরে কি শেরক করিবে ? 

তিনি বলিলেন, হা, তাহারা নূর্ধ্য, চন্দ্র, প্রস্তর ও প্রতিমা পুজ। 
করিবে না, কিন্ত তাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে 

সৎকার্যা করিবে ।” 

এবনো-মাজা রেওয়াএত করিয়াছেন, আবু ছইদ (রাঃ) 
বলিয়াছেন, আমর কান। দার্জালের কথার সমালোচন। করিতে- 

ছিলাম, এমতাবস্থায় (হজরত ) নবি (ছাঃ) আমাদের নিকট 

উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে আমার নিকট 
দাজ্জাল অপেক্ষা সমধিক ভয়ঙ্কর বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিব 
না? আমরা বলিলাম, হা, ইয়া রাছুলাল্লাহ। হজরত বলিলেন, 

উহা গুপ্ত শেরক, উহা এই যে, এক ব্যক্তি নামাজ পড়িতে 
দণ্ডায়মান হইয়া লোকের সাক্ষাতে উহা! লম্বা করিয়া পড়ে? 



৯৬ | . কোরআন শরিফ 

তেরমেজি রেওয়াএত করিয়াছেন ;- 

“হজরত বলিয়াছেন, শেষ জামানায় এরূপ ধতকগুলি লোক 

বহির্গত হইবে--যাহার! দীনের কার্য্যের দ্বারা ছুনইয়া অন্বেষণ 

“করিবে, লোকদের আকর্ষণ কর! উদ্দেশ্যে কোমলতা (স্নম্রত। ) 

প্রকাশ কল্পে ছুন্বার চামড়া (কম্বল) পরিধান করিবে, তাহাদের 

রসন। চিনি অপেক্ষা সমধিক মিষ্ট ও তাহাদের অস্তর গো-বাঘ 

অপেক্ষা সমধিক কঠিন। আল্লাহ বলিয়াছেন, তাহারা কি আমার 

টিল দেওয়ার জন্য প্রতারিত হইতেছে এবং আমার বিরুদ্ধাচরণে 

হুঃসাহসের পরিচয় দিতেছে ?” 

আরও তেরমেজি উল্লেখ করিয়াছেন ;_“হজরত বলিয়াছেন, 

প্রত্যেক কার্ধের বাড়াবাড়ি আছে, প্রত্যেক বাড়াবাড়ির পরে 

শিথিলতা আছে, যদি কোন এবাদতকারী মধ্যম ধরণের কার্ধ্য 

করে এবং বাড়াবাড়ি ও ক্রুটি না করে, তবে তাহার সফল মনোরথ 

হওয়ার আশা করি। আর যদি (উহাতে এত বাড়াবাড়ি করে ফে,) 

লোকে তাহার দিকে অন্গুলী সঙ্কেত করে, তবে (তাহার সফল 

মনোরথ হওয়ার ) বিশ্বাস করিও না ।% 

ছহিহ মোছলেমে আছে »*_-“হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের 

দিবস একজন শহীদ, একজন আলেম ও একজন দাতাকে উপস্থিত 

করিয়া আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা আমার সম্পদ প্রাপ্ত 

হইয়া কিকি কাধ্য করিয়াছিলে? শহীদ বলিবে, আমি তোমার 

পথে শহীদ হইয়াছি, আলেম বলিবে, আমি এলম শিক্ষা করিয়া 

অন্যকে শিক্ষ৷ দিয়াছি এবং দাতা বলিবে, আমি তোমার প্রত্যেক 
পছন্দনীয় বিষয়ে দান করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তোমরা 
মিথ্যা কথ। বলিয়াছ, লোকে তোমাদিগকে শহীদ, আলেম, কারী 
ও দাতা বলিবে, এই হেতু তোমরা তৎসমস্ত কার্ধ্য করিয়াছিল $ 
তৎপরে তাহার হুকুমে উক্ত তিন ব্যক্তিকে অধোমস্তকে দোজখে 
নিক্ষেপ কর হইবে ।৮ 



ওয় প্ঠুরা ভেল্কর রোছোর-ছুর! আল-বাকারাহ। ৯৭ 

তেরমেজি ও এখনো-মাজ। রেওয়াঞত করিয়াছেন, হজরত 
বলিয়াছেন, ফেব্যকি এই উদ্দেশ্যে এপম শিক্ষা করে যে, ত্র 

বিদ্বান "সম্প্রদায়ের উপর গৌরব লাভ করিবে, কিছ্বা নির্বোধ 
লোকন্ত্রের সহিত বিরোধ করিবে, অথবা লোকদিগকে নিজের 
অনুরক্ক করিয়া লইবে, আল্লাহ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। 

আহমদ, আবুদাউদ ও এবনো-মাজ! রেওয়াএত করিয়াছেন, 

হজরত বলিয়াছেন, যদি কেহ পাথিব অর্থ সঞ্চয় কর! উদ্দেশ্যে 

দীনি-এলম শিক্ষা করে, তবে সে বেহেশতের ম্রাণ পাইবে না। 

তেরমেঞ্জি ও এবনো-মাজা রেওয়াএত করিয়াছেন, হজ্জরত 

বলিয়াছেন, যে কারি ও আবেদ লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত 
ও কোর-আন পাঠ করে, তাহারা জোবেবাল-হোজন নামক 

দোজখের একটী নালীতে নিক্ষিপ্ত হইবে ।__কঃ, ২৩৪৯।৩৫২, 
এব তাঃ ২8১৪২ । 

(২৬৫) খোদ। এই স্থলে নির্দোষভাবে দান করার নিয়ম 

ও উহার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিতেছেন ;_যাহারা আল্লাহতায়ালার 
সন্তষ্টি লাভের জগ্য এবং নিজেদের আত্মাকে এই কার্য্যে অভ্যস্ত 
করার উদ্দেশ্যে অর্থরাশি দান করে, তাহাদের দান কফলদায়ক 

হইবে। এই অর্থ কবির, রুহোল-মায়ানি ও ফংহোল-বায়ানে 
লিখিত আছে। 

এবনো-জরির ও এবনো-কছিরে (*») ৬* ৬৯৩ এই অংশের 
এইব্প অর্থ লিখিত আছে, যাহারা আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত 

ছওয়াবের (স্থফলের) প্রতি অন্তরের সহিত দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া খোদার পথে দান করে, তাহাদের দান ফলদায়ক হইবে। 

প ইহা শাবি, কাতাদা, আবু ছালেহ ও এবনো-জয়েদের মত, 
শ্বনোস্জনির এই মত অনোরীত-স্থিয় করিয়ীন্থেন 

ক্দ্টি 
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এই আয়তে যে % শব আছে, উহার অর্থ অধিকাংশ 

বিদ্বানের মতে উচ্চডূমি যাহার উপর দিয়া নদী-নালার পানি 
প্রবাহিত হইতে পারেনা, এইরূপ জমিতে নদী নালার শ্রোত 

প্রবাহিত হয় না এবং উহার উপর খোলা-বাতাস প্রবাহিত হইতে 

থাকে, এই জন্য উক্ত জমিতে অধিক পরিমাণ ফল শস্ত উৎপন্ন হইয়। 

থাকে। ইহ! মোজাহেদ, কাতাদা, জোহাক, ছোদি, রবি ও 
হজরত এবনো-আব্বাছের মত। 

হাছান বাছারি বলিয়াছেন, উহার অথ সমতল ভূমি যাহা 
পানি অপেক্ষা উচ্চতর হয়। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইহা৷ উচ্চ ভূমি নহে, নিয় ভূমি নহে, 
বরং মধ্যম ধরণের উর্ধ্বরা ভূমি হইবে। আরবি শবের অর্থ 
শিশির, ইহা এবনেো-আব্বাছ ও ছোদ্ির মত। কাতাদা, জোহাক 

ও রবি বলিয়াছেন উহার অর্থ স্বল্প বৃষ্টি । 

আরবি শবের অর্থ দ্বিগুন, কেহ কেহ উহার অর্থ চারিগুণ 

লিখিয়াছেন। 

খোদাতায়াল৷ নির্দোষ দান খয়রাতের একটা দৃষ্টাস্ত উল্লেখ 
করিতেছেন ;__যদি উচ্চ ভূমিতে কোন উদ্ভান থাকে এবং উহার 
উপর মৃষল ধারায় বৃষ্টিপাত হয়, তবে উহাতে দ্বিগুণ, অথবা চারি- 
গুণ ফল শস্য উৎপন্ন হয়, আর যদি উহাতে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয় 
(বা শিশির পতিত হয়) তবে তদপেক্ষা, কম ফল শ্ত উৎপন্ন হইয়! 

থাকে, কিন্তু একেবারে উহ! নিক্ষল অবস্থায় থাকেনা । সেইরূপ 
যাহারা শুদ্ধ সঙ্কল্পে আল্লাহতায়ালার সস্ভোষ লাভ উদ্দোস্টে 

অন্তরের বিশ্বামসহ খোদার পথে অর্থদান রুরে, তাহারা বেশী 
অর্থদান করিলে, বেশী ফল পাইবে,. আর অল্প. অর্থদান করিলে 
অল্প ফল লাত করিবে, কিন্ত একেবারে ব্যর্থ মনোরথ হইবে না। 
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আল্লামা-মাহমুদ আলুছি উইহিরে-রুহোল-মায়ানিতে লিখিয়া- 
ছেন ;--বিশুদ্ধ দান খয়রাতে আল্লাহতায়ালার নিকট বিফল হইবে 
না, অবশ্য দানকারীর শুদ্ধ সন্কল্পের পরিমাঁণে, ছওয়াবের কম বেশী 
হইবে, এইবপ যে স্থলে বেশী কষ্ট সহা করিতে হয়, সেই স্থলে 

ছওয়ীবের পরিমাণ বেশী হইবে । যে অর্থ সম্পদের উপর মনের 

অধিক গ্রীতি প্রণয় থাকে, উহা দান করিলে অধিক পরিমাণ 
ছওয়াব লাভ হইবে । অধিক অভাবগ্রস্ত বা পরহেজগারকে দান 

করিলে, অধিক পরিমাণ ছওয়াব লাভ হইবে। আর যদি 
উপরোক্ত, ভাবে ন। হয়, তবে অপেক্ষাকৃত ছওয়াব কম হইলেও 

একেবারে উহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তৎপরে আল্লাহ 

বলিতেছেন ;_ কোন্ ব্যক্তি লোকদের নিকট সন্মান লাভ কর! 
উদ্দেশ্যে দান করে এবং কোন্ ব্যক্তি বিশুদ্ধ সঙ্কল্ের সহিত 

€খাটী নিয়তে) দান করে, আল্লাহ তাহ। অজ্ঞাত আছেন। 

(২৬৬) খোদাতায়ালা এই আয়তে একটী দৃষ্টান্ত প্রকাশ 

করিয়াছেন, দৃষ্টাস্তটী এই এক ব্যক্তি বার্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছে, 
সে জীবিক। সঞ্চয় করিতে একেবারে অক্ষম, তাহার কয়েকটী শিশু 
সন্তান থাকে, ইহারা জীবিক1 সঞ্চয় করিতে অক্ষম, উক্ত পিতা 

ইহাদের প্রতিপালন করিতে অক্ষম, তাহা'র একমাত্র সম্বল একটা 
খোর্্ম। ও আহন্গুরের উদ্যান থাকে, উহাতে বিবিধ প্রকারের ফল 

শব্ত থাকে এবং উহার নীচে প্রজ্রবণ সকল প্রবাহিত হয়। যদি 
এইব্প অবস্থায় অগ্নিসংযুক্ত ঘুর্ণীয় বায়ু তাহার উল্লিখিত উদ্যানটা 
দক্বীভৃত করিয়া ফেলে, তবে তাহার যেরপ ছঃখ, ক্ষোভ, 
অচুশৌচনা, পরিতাপ, বিপদ ও যন্ত্রনা অনুভূত হয়, সেইরপ 
যেব্যক্তি দান করিয়া উহা! প্রকাশ করে এবং দান গ্রহিতাকে 

হন্ত্রন। প্রদান করে, সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস মহ। বিপন্ন 

অবস্থায় থাকিয়! দানের সফল প্রাপ্তির আশান্বিত হইয়াও যখন 
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নিজের দানগুলি বাতীল হইতে দেখিবে, তখন নিতান্ত ছুঃখ, ক্ষোভ» 
অনুশোচনা, পরিতাপ, লাঞ্থনা ভোগ করিবে । এমাম রাজি ও 
তাবারি এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন । 

আবরদ-বেনে-হোমাএদ বর্ণনা করিয়াছেন 3--হজরত ওমার 

(রাঃ) ছাহাবাগণকে এই আয়তের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 

ইহাতে (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ- 
তায়ালা এই আয়তে উক্ত ব্যক্তির উপম! দিয়াছেন, যে ব্যক্তি 

আজীবন সংলোকদিগের ন্যায় সংকার্যে লিপ্ত থাকে, তৎপরে 

যখন সে বাদ্ধক্যে উপনীত হয়, তাহার মৃত্যু সম্গিকট হয় এবং 

তাহার অস্থি কোমল হইয়! যায়, তখন সে অসৎ ব্যক্তিদের ম্যায় 

অহিত কাধ্য কলাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে, এমন কি তাহার পূর্ব 
সৎকার্ধয গুলি বিনষ্ট হইয়া ষায়। হজরত ওমার (রাঃ) তাহার 
এই মন্ম পছন্দ করিয়াছিলেন । 

ছহিহ বোখারি, মোস্তাদরেক ও তফছিরে এবনো-জরিরে এই- 
রূপ রেওয়াএত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । তফছিরে-এবনো- 

কছির ও রুহোল-মায়ানিতে এই মত মনোনীত স্থির করা 
হইয়াছে । 

৩৭শ রুকু, ৭ আয়ত। 
বগা 
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(২৬৭) হে ইমানদারগণ, তোমরা যাহা উপার্জন করিয়াছ 
এবং আমি তোমাদের জন্য যাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিয়াছি, 
তাহার উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় কর এবং উহার মন্দ অংশ ব্যয় করার 
ইচ্ছা করিও না, অপিচ তোমরা উহাতে চক্ষু মুদ্রিত কর! ব্যতীত 
উহা। গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং তোমরা জানিয়! রাখ যে, 

নিশ্চয় আল্লাই অভাব-রহিত, প্রশংসার উপযুক্ত । 

(২৬৮) শয়তান তোমাদ্িগকে দরিঙতার ভয় দেখায় এবং 

তোমাদিগকে কলুধিত শ্লীতির আদেশ প্রদান করে, আর আল্লাহ 
তোমাদিগকে তাহার ক্ষমা ও বিনিময় প্রদানের অঙ্গীকার করেন, 

আর আল্লাহ মহা ক্ষমতাশালী মহা। জ্ঞাতা। 
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(২৬৯) তিনি যাহাকে ইচ্ছা! করেন, “হেকমত' প্রদান করেনঃ, 

আর যে ব্যক্তি হেকমত প্রদত্ত হয়, সে ব্যক্তি মহা কল্যাণ প্রদত্ত 

হইয়াছে এবং জ্ঞানিগণ ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ করে ন1। 

(২৭০) এবং তোমর! যাহ। কিছু ব্যয় করিয়া থাক, কিন্বা 

যাহা কিছু মনসা করিয়া থাক, নিশ্চয় আল্লাহ উহা জানিয়! 

থাকেন, এবং অত্যাচারিগণের জন্য কেহ সাহায্যকারী হইবে না । 

(২৭১) আর যদি তোমরা ছদকা'গুলি প্রকাশ করিয়া থাক, 

তবে উহা! উৎকুষ্ট কথা, আর যদি উহা! গোপন কর এবং দর়িদ্র- 
দিগকে প্রদান কর তবে উহা তোমাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহ 

তোমাদিগের কতক গোনাহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমর। যাহা 

কর, আল্লাহ তাহ! অবগত আছেন । 

(২৭২) তোমার উপর তাহাদের সংপথে আনয়ন করার 

দায়িত্ব নাই, কিন্ত আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, সংপথে আনয়ন 

করেন এবং তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিতেছ, উহা তোমাদের 

নিজেদের কল্যাণের জন্য, আর আল্লাহতায়ালার সম্ভোষলাভ 

উদ্দেশ্য ব্যতীত তোমরা! ব্যয় করিয়া থাক না । আর তোমরা যে 

অর্থ ব্যয় করিয়া থাক, তোমাদিগকে উহার প্রতিফল পুর্ণ করিয়া 

দেওয়া হইবে, অপিচ তোমাদের উপর অত্যাচার করা হইবে না। 

(২৭৩) (দান খয়রাত আসল প্রাপ্য) উক্ত দরিদ্রদিগের 
জন্য যাহারা খোদার পথে, অবরুদ্ধ রহিয়াছে, জমিনে গমনাগমন 

করিতে অক্ষম, যাক! না করার জন্য অনবগত ব্যক্তি তাহাদিগকে 

ধনী বলিয়! ধারণ! করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে তাহাদের 

প্রকাশ্টু লক্ষণ দ্বার চিনিতে পারিবে, তাহারা ধর-পাকড় করিয়া 
লোকদিগের নিকট যাচ্রা করেন। এবং তোমরা যে অর্থ ব্যয় 

করিয়া থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তৎসন্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ৷ 
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উীক্ষাণ £_ 
(২৬৭) এ মায়ত নাজেল হওয়ার কারণ কি, তাহাই 

বিবেচ্য বিষয় । 

এমাম এবনো-জরির ও এবনো-কছির বর্ণনা! করিয়াছেন, 

হজরত বারা বেনে আ'জেব বলিয়াছেন, খোর্া ফল কাটিবার 
সময় আনছারের। নিজেদের উদ্যান হইতে অপরিপক্ক খেজুরের 

শিষ বাহির করিয়া মছজিদে নাবাঁবির উভয় স্তস্তের মধ্যস্থিত 

রজ্জুতে টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। হেজরতকারী দরিদ্র ছাহানাগণ 
উহা! ভক্ষণ করিতেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মন্দ খোশ্মা লইয়৷ 
উক্ত খোন্নার শিষগুলির মধো স্থাপন করিয়াছিল এবং ইহা 
জায়েজ ধারণ! করিয়াছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল 

হইয়াছিল। এবনো-জরির হজরত আলি (রাঃএর রেওয়াএতে 

বর্ণনা করিয়াছেন, এই আয়তটী ফরজ জাকাত সম্বন্ধে নাজেল 

হইয়াছিল, এক ব্যক্তি খোম্ম। পাড়িয়া উৎকৃষ্ট অংশ একদিকে 
পুথক করিয়৷ রাখিত, যখন জাকাত আদায়কারী উপস্থিত হইত, 

তখন সে উহার মন্দ অংশ হইতে জাকাত প্রদান করিত, সেই 
সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল । 

কাতাদা ও মোজাহেদ উপরোক্ত প্রকার কথা উল্লেখ 

করিয়াছেন । 

হাছান বাছারি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নিজের অর্থের খোটা 
( মেকী ) অংশ দ্বার জাকাত প্রদান করিত, সেই সময় উপরোক্ত 

আয়ত নাজেল হুইয়াছিল। 
এমাম রাজি বলিয়াছেন, খোদাতায়াল। এই আয়তে যে দান 

করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ কি, ইহাতে মতভেদ 

হইয়াছে. হাছান বলিয়াছেন, ইহাতে ফরজ জাকাত আদায় করার 
হুকুম করা হইয়াছে। একদল বলিয়াছেন, ইহাতে নফল খয়রাত 
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করার কথা বলা হইয়াছে । একদল বলেন, উভয় প্রকার দান 
করার কথ! উল্লিখিত হইয়াছে। 

এই আয়তে যে 'স্বোপার্জিত অর্থ সম্পত্তির কথা৷ উল্লিখিত 

হইয়াছে, ইহাতে ব্বর্ণ, রৌপ্য, বাণিজ্য সামগ্রী ও চতুস্পদে জাকাত 

ফরজ £ ওয়া প্রমাণিত 

জমিনে উৎপন্ন জিনিষের অর্থ ফল, শস্ত এবং ভূমিজাত যে 
কোন বস্তুতে জাকাত ফরজ হইয়া থাকে | ফংহোল-বায়ান ও 

আবুছউদে লিখিত আছে যে, খণিজ দ্রব্যগুলি ও গুপ্ত ধন-ভাণ্তার 
উচ্ভার অন্তর্গত। আয়তের প্রথমাংশের অর্থ এই যে, তোমরা 

স্বোপার্ঞজিত অর্থ সম্পত্তি এবং জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি হইতে 
উৎকৃষ্ট অংশ দান কর এবং তৎসমুদয়ের মন্দ অংশ দান করিও না। 
এবনো-আবি হাতেম, আবহছুল্লাহ বেনে মোগাফ্যাল হইত উল্লেখ 
করিয়াছেন, মুছলমানের অর্ভ্ধিত বিষয় হারাম হইতে পারে না, 
কিন্তু সে যেন মন্দ খোন্ম্মা ও মেকী টাকা দান না করে। এন্থলে 
4৯১ 1 ভা 91 8৪১৯৪ ৪০ পঅপিচ তোমরা উহাতে চক্ষু 
মুদ্রিত করা ব্যতীত উহা গ্রহণ কর না” এই অংশের অর্থ কি, 
তাহাই বিবেচ্য বিষয় । 

কেহ বলিয়াছেন, যদি কোন দেঁনাদার মন্দ বস্তু দ্বার! 
মহাজনের পণ পরিশোধ করে, তবে তিনি উহা! গ্রহণ করিলেও 
ধারণা করেন যে, সে তাহার প্রাপ্যর ক্ষতিসাধন করিয়াছে । 

এস্থলে আয়তের এই অংশের অর্থ এইরূপ হইবে,--তোমরা 

স্কণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যে মন্দ বস্ত গ্রহণ করিলে, 
প্রাপ্যাংশের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়! ধারণা কয়, সেইপ্পপ 
মন্দ বস্ত্র জাকাত খয়রাত উপলক্ষে দান করিও না। ইহা হজরত 
বারাবেনে-আজেবের মত। 

---১৪ 
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কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যদি কোন খণী খণ- 
দাতার 'প্রাপ্যাংশ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর দ্রব্য তাহার নিকট উপস্থিত 
করে, তবে সে যতক্ষণ না উহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লয়, 
ততক্ষণ উহা! উৎকৃষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে গ্রহণ করিবে না। আয়তের 

ব্যাখ্যা এই যে, খোদার পথে উ.কৃষ্ট দ্রব্য দান করা কর্তব্য, 
কিন্ত তাহা! না করিয়া তোমরা নিজেরা যে মন্দ বস্ত রিনা 

ক্ষতিপূরণে গ্রহণ করিতে নারাজ, তাহা কিরূপে আমার পথে 
দান করিতে রাজি হইতেছ ? ইহা! এবনো-আব্বাছ, রাবি প্রভৃতির 
নত । 

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যদি কেহ তোমাদের নিকট মন্দ 

বস্তব উপঢৌকন স্বরূপ আনয়ন করে, তবে তোমরা লজ্জার খাতিরে 
উহ। গ্রহণ করিয়া থাক। আয়তের অর্থ__তোমরা যে মন্দ বস্তু 

লজ্জার খাতিরে উপটৌকন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাক, উহা! 
কির্ূপে খোদার পথে দান করিবে? ইহা বারাবেনে আজাবের 
মত। 

খেহ কেহ এই. আয়তের অর্থে বলেন, তোমর! যে মন্দ বস্তু 

গ্রহণ করিতে অসন্তষ্ট,। তাহ। খোদার পথে কিরূপে দান করিতে 

চাহিতেছ? কোন কোন বিদ্বান আয়তের অর্থে বলিয়াছেন 7; 

তোমরা স্বোপার্জিত সম্পত্তি ও জমি হইতে উৎপন্ন ফল শস্যাদি 

হইতে হালাল অংশ ব্যয়কর এবং তন্সধ্য হইতে কোন হারাম 

বন্ত দান করিও না। 

এবনো-কছির এই সম্বন্ধে নিয়োক্ত হাদ্িছটী উল্লেখ 
করিয়াছেন ১. 

«( হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 

মধ্যে তোমাদের স্বভাব চরিত্রগুলি ব্টন করিয়াছেন, যেরূপ 

তোমাদের মধ্যে তোমাদের জীবিকাগুলি বণ্টন করিয়াছেন + 
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নিশ্চয় আল্লাহ নিঞ্জের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় ব্যক্তিকে হুনইয়। 

প্রদান করেন এবং নিজের প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অস্থকে "দীন 
গ্রদান' করেন না। আল্লাহ যে ব্যক্তিকে দীন প্রদান করিয়াছেন, 

নিশ্চয় তাহাকে বন্ধুকধপে গ্রহণ করিয়াছেন। যে খোদার 
আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, 
কোন ব্যক্তি মুছলমান হইতে পারে না__যতক্ষণ না তাহার অন্তর 
ও রসন। মুছলমান হয়। কোন ব্যক্তি ইমানদার হইতে পারে 
না-_-যতক্ষণ না তাহার প্রতিবেশীর তাহার অনিষ্ট সমূহ হইতে, 
নিভীক হয়। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া নবিয়াল্লাহ, অনিষ্টগুলি 
কিকি? হজরত বলিলেন, তাহার বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার' 

অত্যাচার। কোন ব্যক্তি হারাম অর্থ উপাজ্জন করতঃ ব্যয় করিলে, 

উহাতে বরকত দেওয়া হয় না, উহা! দান করিলে, উহা গৃহীত 

হয় ন'১ উহ] নিজের পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া গেলে, উহা দোজখের 

পাথেয় হয়। নিশ্চয় আল্লাহ হারাম অর্থব্যয়ে গোনাহ বিলোপ 

করেন না, কিন্তু হালাল অর্থ ব্যয়ে গোনাহ বিলোপ করিয়।৷ দেন, 

নিশ্চয় হারাম হারামকে বিলোপ করিতে পারে ন'। 

এবনো-জরির বলিয়াছেন, এই শেষ অর্থ এবনো-জায়েদ 

কর্তৃক বর্ণিত হইলেও প্রথম অর্থ ছাহাবাগণ ও অন্যান্থ তফছির- 

কারকগণের একবাক্যে গৃহীত মত, কাজেই এই মত ছহিহ নহে। 
এবনো-কছির প্রথম মতটী ছহিহ বলিয়াছেন। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ এই আয়তের নাজেল 

হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম অর্থ সত্য 

বলিয়! প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় অর্থ. গ্রহণ করিলে, হারাম বস্তু 

অসন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত হয়,” অথচ অস্ত 

চিত্তে হট্ক, আর অসন্তষ্ট চিত্তে হউক, কোন অবস্থাতেই হারাম 

গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে ন|। 



১০৮ কোর-আন শরিফ 

তফছিরে কবির ও নায়ছাপুরীতে আছে, 'জাকাতের সামগ্রী 

সমস্তই উৎকৃষ্ট হইলে, উৎকৃষ্ট বস্ত দান করা ওয়াজেব হইবে। 

আর উহার সমস্ত অংশ মন্দ হইলে, উক্ত মন্দ বন্ত দান কর! 
জায়েজ হইবে। আর উহা মধ্যম ধরণের হইলে. কিম্বা উভয় 

প্রকার মিশ্রিত থাকিলে, মধ্যম ধরণের বস্তু দান করিতে হইবে। 

যদি এই আয়তে ফরজ জাকাত দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়! 

থাকে, তবে উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে, আর যদি উহ্হাতে 

নফল খয়রাত কিম্বা উভয় প্রকার দানের কথা উল্লিখিত হইয়া 

থাকে, তবে বলি, যদি কেহ সম্রাটের নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে 

তাহার সমক্ষে কোন উপটৌকন উপস্থিত করে, তবে তাহার 

আয়ত্বাধীনে যে সমস্ত বন থাকে, তৎসমুদয়ের শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম 

বন্তব উপ্টৌকন স্বরূপ পেশ কর! উচিত, সেইরূপ আল্লাহ লোক- 

দিগকে বলিতেছেন, তোমরা আমার নৈকট্য লাভ উদ্দেন্তে যে 

দান করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও শ্রেষ্ঠতম ও সব্রোৎকৃষ্ট হওয়। 

উচিত। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ অভাব রহিত, তিনি 

দরিদ্রতা ও অভাব অনাটন দোষ হইতে নিষ্কলঙ্ক, তিনি কাহারও 

দান খয়রাতের মুখাপেক্ষী নহেন, বরং মন্ুত্তেরা ছওয়াব লাভের 
জন্য দান করিতে বাধ্য, কাজেই তোমাদের উৎকৃষ্ট বস্তু দান করা 

কর্তব্য । 

আল্লাহ নিজের নেয়ামত রাশি বিতরণের জন্য প্রশংসার 
যোগা, আর ইহাও অর্থ হইতে পারে, তিনি তাহাদের উৎকৃষ্ট বস্ত 

দানের জন্য তাহাদের প্রশংসা করিয়া! থাকেন ।--এঃ তাঠ ৩1৫০-৫৪, 

42১ কহ) ১১৬৪---১৬৬১ কঠ, ২1৩৫৬/৩৫৭, নায় ৩৫৮ কু মাত 

১1৪৮৮1৪৮৯১ ফঃ, ১1৩৫ ৩/৩৫৭। 



ওয় পারা তেল্কর রোছোল--ছ্ুর। আল-বাকারাহ । ১৯: 

 তফছিরে-ফৎহোল-বায়ানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই আয়তে 
বুঝা গযায় যে, জীবিকা অঞ্জনের কোন পন্থা! অবলম্বন করা 
মোবাহ। ছৃহিহ বোখারির একটী হাদিছে আছে, হজরত 
বলিয়াছেন, কেহ নিজের হস্তের উপাঞ্জিত জীবিকা ভক্ষণ কর' 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খান সামগ্রী ভক্ষণ করেন নাই। 

লেখক বলেন, মেশকাতের একটা হাদিছে আছে,__হালাল' 

জীবিক। সঞ্চয় করা ফরজ, কিন্তু ইহ! নামাজ, রোজ ইত্যাদি 
ফরজ অপেক্ষা দরজায় কম। 

আরও হজরত বলিয়াছেন, একটী সমম উপস্থিত হইবে-_ যখন 

লোকে হালাল জীবিকা সঞ্চয় করিতেছে, কিন্বা হারাম জীবিকা 

সঞ্চয় করিতেছে, তৎসন্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধ। বোধ করিবে না। 

আরও একটী হাদিছে আছে,__হে লোক সকল, নিশ্চয় আল্লাহ্ 

পাক, তিনি পাক বস্ত ব্যতীত গ্রহণ করেন না। নিশ্চয় তিনি 

রাছুলগণকে যাহ। হুকুম করিয়াছেন, ইমানদারদিগকে তাহাই 
হুকুম করিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন,_-“হে রাছুলগণ, তোমরা 

পাক বস্ত্রগুলি ভক্ষণ কর এবং সৎকাধ্য কর, নিশ্চয় তোমরা 
যাহা করিতেছ, তিনি তৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ।”৮ 

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন ;»_“হে ইমানদারগণ, আমি 

তোমাদিগকে যাঁহ! জীবিকা প্রদান করিয়াছি, তোমব। তন্মধ্য, 
হইতে পাক বস্তগুলি ভক্ষণ কর।” 

. তৎপরে হজরত এক ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন--যে রুল্দরকেশ ও 

ধুলি মিশ্রিত অবস্থায় বহু দিবস বিদেশ যাপন করে, সে ব্যক্তি 

নিজের হস্তদ্ধয়কে আছমানের দিকে উত্তোলন করতঃ হে প্রতিপালক; 

হে প্রতিপালক বলিয়া দোয়। করিতে থাকে, কিন্তু তাহার খান্ঠ, 

হারাম, তাহার পানীয় হারাম ও তাহার পরিচ্ছদ হারাম এবং 
সে হান্বাম ভক্ষণে প্রতিপালিত হইয়াছে, এইরূপ লোকের দোয়া, 

কিরূপে গৃহীত হইবে 1 



"১১৩ কোরআন শরিফ 

তফছিরে-এবনো-কছিরের ১।৩৫৩।৩৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;-- 

“ছাদ বেনে অক্কাছ বলিয়াছেন, ইয়! রাছুলাল্লাহ, আপনি আল্লাহ- 
তায়ালার নিকট দোয়া করুন-যেন তিনি আমাকে বাকৃনিদ্ধ 
€ মকবুলে-বারগাহ ) করেন। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, হে 
ছা*দ, তোমার খাদ্য যেন হালাল হয়, তাহা হইলে তোমার দোয়া 
কবুল হইবে। যে খোদার আয়ন্বাধীনে মোহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে, 
তাহার শপথ করিয়। বলিতেছি, যদি কেহ এক মুষ্টি হারাম খাছ 
উদ্রসাৎ করে, তবে তাহার ৪* দিবসের এবাদত কবুল হইবে ন1। 
যে কোন ব্যক্তির মাংস হারাম খাছ্যে বদ্ধিত হইয়াছে, দোজখের 
অগ্নি তাহার পক্ষে উপযুক্ত । 

তফছিরে-আজিজির ১৯৪ পৃষ্ঠায় মছনদে-ফেরদাওছে দয়লমি 

হইতে উদ্ধত করা হইয়াছে; 
?১ এ) ৬/* ০ “প্রথমেই (হজরত ) আদম ( আঃ) বস্ত্রবয়ন 

করিয়াছিলেন ।” 
হাকেম ও এবনো-আছাঁকের হজরত এবনো-আব্বাছ হইতে 

'রেওয়াএত করিয়াছেন, 0৯1১ ৬৪ “( হজরত ) আদম ( আঃ) 
কৃষিকাধ্য করিতেন ।” 

হজরত নূহ (আঃ) সূত্রধর, হজরত ইদরিছ (আঃ) দূরজি, 
হজরত হুদ ও ছালেহ ( আঃ) ব্যবসায়ী ছিলেন। হজরত এবরাহিম 
€ আঃ) কুষিকাধ্য করিতেন। হজরত ॥শোয়াএব €( আঃ) চতুষ্পদ 
'জন্ত প্রতিপালন করিতেন এবং ছুদ্ধ, শাবক ও লোম দ্বার জীবিক। 

নির্বাহ করিতেন। হজরত লুত (আঃ) কৃষিকার্ধ্য করিতেন। 

হজরত মুছ। (আঃ ) কিছু দিবস ছাগল চরাইতেন। হজরত দাউদ 
(আঃ) জেরা প্রস্ততকারী ( কর্মকার ) ছিলেন। হজরত 

'ছোলায়মান (আঃ ) বৃক্ষপত্র দ্বারা 'জান্িল, চেট। ও পাঙ্খ! প্রস্তুত 
'রুরিয়৷ উহ বিক্রয় পূর্বক জীব্ক। নির্বাহ করিতেন। হজরত 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাহ। ,১১১ 

ইছ। (আঃ) কোন পেশা অবলম্বন ন! করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ 
করিতেন । 

হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ ) শেষ বয়সে যুদ্ধ-উপার্জিত অর্থ দ্বারা 
জীবিক। নির্বাহ করিতেন।' 

লেখক বলেন, হজরত নবি (ছাঃ ) বাল্যকালে ছাগল চরাইয়া- 
ছিলেন, তাহার নবুয়ত প্রাপ্তির পুর্বে আবছুল মোত্তালেব ও 

আবুতালেবের তত্বাবধানে প্রতিপালিত হইলেও ছুইবার বাণিজ্য 
করা উপলক্ষে শামদেশে গিয়াছিলেন। ছহিহ হাদিছে ইহা 
পরিলক্ষিত হয় যে, হজরত ছুই পর্ধতের মধ্যস্থিত প্রাস্তর পুর্ণ 
ছাগল তত্বাবধান করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় একজন লোক 

তাহার নিকট তৎসমুদ্রয় চাহিলে, তিনি সমস্তই দান করিয়া 
'ফেলিয়াছিলেন । ইহ! তাহার নবুয়ত প্রাপ্তির পরের কথ । 

কোন কোন কেতাবে হজরতের একজন যিছদীর নিকট চাকুরি 
করার কথা আছে 

: হজরত ইউছফ (আঃ) মিসরের রাজার কোষাধ্যক্ষ থাকার 
চাকুরি অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

রেয়াজোছ-ছালেহিনের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত এছমাইল 

€ আঃ) বন্য পশ্ড শীকার করিতেন। ইহা! ছহিহ বোখারির হাদিছ 

হইতে প্রমাণিত হইয়াছে | 
হজরত ছোলায়মান (আঃ) মৎস্য ব্যবসায়িদিগের চাকুরি 

করিয়াছিলেন, তিনি মংস্য বহন করিয়া লইয়! তাহাদের কার্ষ্যে 
সহকারিত1 করিয়াছিলেন এবং নিজে মংস্থ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন, 
ইহা তফছিরে-মায়ালেমের ৬৪৮ পৃষ্ঠায় ও 0০০০ 
৭৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। 

উফছিরে-কবিরের ১1৩৮৪ পৃষ্ঠায় ও রুহোজ-বায়ানের ১১৬ 
পৃষ্ঠার আছে; বনিঃইছরাইকদিগের এক..সমপ্রদায় 'আয়ল। নামক 
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স্থানে অবস্থিতি করিত, তাহার সমুদ্রের মংস্য ধরিয়া কতক 
বিক্রয় করিত, কতক লবণ দিয়! রাখিত, তাহারা এই ব্যবসায়ে 

ধনাঢ্য হইয়া গিয়াছিল। 

রুহোল-মায়ানির ১২৩৪ পৃষ্ঠায় ও এবনো-কছিরের ১১৮০ 
পষ্ঠয় লিখিত আছে 
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“তাহার। প্রকাশ্য ভাবে মৎস্য শীকার করিয়া উহা বাজার সমূহে 

বিক্রয় করিত ।” 

তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ১৩২০1৬০৮৬০৯ পৃষ্ঠায়, তফছিরে- 

কবিরেব ১।৪৭৯ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে-রুহোল-মায়ানির ১1৫৯৪ পৃষ্ঠায় 
লিখিত আছে যে, হজরত ই ( আঃ)এর বারজন হহাওয়ারি'র 

মধ্যে কতক মংস্থ্য ব্যবসায়ী, কতক বাদশাহ, কতক রজক ও কতক 
রংকর ছিলেন। 

তফছিরে-রুহোল-বায়ানের ১৬১০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত 
শমউন হাঁওয়ারিদিগের প্রধান ছিলেন। 

তফছিরে-কবিরের ২৪৭৭ পৃষ্ঠায় ও রুহোল-মায়ানির ১৫৯৩ 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যখন বনি-ইছরাইলগণ হজরত ইছ। (আ:)এর 
অবাধ্যতা করিল, তখন তিনি মতস্ত-ব্যবসায়ী শমউন, ইয়াকুব ও 
ইউহানার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, এখন তোমর। মংস্ত শীকার 

করিতেছ, যদি তোমরা আমার অনুসরণ কর, তবে তোমর! 

চিরস্থায়ী জীবনের জন্য মনুষ্য শীকার করিতে পারিবে, ইহাতে 

তাহার! হজরতের মো"জেজ। দর্শনে তাহার উপর ইমান আনিলেন। 

কোর-আন শরিফের ছুর! ইয়াছিনে নং শরমউন হাওয়ারি'র 
কথ। উল্লিখিত হইয়াছে । 

কোর-.আন শরিফে আছে ১ ১০০ ০৭৪ শি ০০, 
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উদ্দোস্তে দান করে, কিছ ছক করিয়া গছ! বানগৃহির্তা'ঘ! অন্য 
লোকের নিকট বর্ণনা করে, খোদ? তাছার ছঙক্ষ! কবুল কল্সেন 

না। লোক্চদিগের সমক্ষে প্রকাশ্ঠ সভায় ছদ্দকা করিলে, উক্ত 

উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, যদি কেহ গোপনে ফাস কষে, তবে উদ্ত 

দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে! 
একদল লোক দান গোপন কৰ্িডে অদ্ভিশয় আগ্রছ প্রকাশ 

করিতেন এবং যাহাতে জানগৃহিতাও না| জানিতে পারে, ইছার 

জন্য সাধ্য সাধনা করিতেন, কেহ উহা 'মন্ধ দরিয্রের হাক্ষে 

নিক্ষেপ করিতেন! কেছ দরিজ্রের পথে এবং তাহার বসিবার 

স্থানে উহ! নিক্ষেপ করিতেন যেন গৃহিতা উহ! দেখিতে না 
পারে। কেহ লিজ্রিত দরিদ্রদিগের বস্ত্রে উহা! বাঁধিয়া গিতেন। 

কেহ অন্য লোকের দ্বার। উহ। দরিজ্কের নিকট পাঠাইয়। দিতেম। 
এই ল্মন্তেব উদ্দেশ্ট রিষাকারি হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।। 

(২) যখন কেহ নিজের ছদক গোপন করে, €লাক-সসাছে 

খ্যাতি, প্রশংসা ও সম্মান লাভ হইবে না, ইহা নফছের উপর 

কঠিন হইয়া থাকে, কাজেই ইহাতে ছগুযণন্ষ অধিকতর হুইবে। 

(৩) হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, দরিদ্র ব্যক্তি ন্ট দরিদ্রকে 

গোপনে ষেদান করে, তাহাই সর্ধ্বজেষ্ঠ । 
আরও হজরত বলিয়াছেন, একজন, লোক গোপনে কোন 

সঞ্কার্য করে, আল্লাহ উহা! €গাপনীয় এবাদতের দধ্ে লিখাইয়া 

রাখেন, ভৎপরে ঘদি লেব্যক্তি উহ] প্রকাশ করে, তরে উল্কা 

ছানাদ্রিত করিক্সা প্রকাশ্য এবাদতের মধ্যে পিখাইয়। রাষ্েন। 

আর যদি উহ! জন-সমাজে প্রসিদ্ধ করিয়! বেড়ায়, বে উছথা 

স্থানান্তরিত করিয়। বিয়।সুলক এবাৰতের মধ্যে লিখাইস। রাখেন। 
জন্ধভ বলিয়্েন। গোপনীয় ছদক। খোদাত্তায্ালার কোপকে 
পিচ্ধ কৰিগ। দেক্স । 

-_-১৭ 
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(৪8) প্রকাশ্য ছদক। কয়েক £কারণে গৃহিতার ক্ষতিকারক 

হয়ঃ প্রথম এই যে, ছদক। প্রকাশ্য ভাবে দিলে, দরিত্রের সম্রম 
হ্রাস ও তাহার দরিদ্রতা প্রকাশ কর! হপ্, অনেক সময় দরিগ্র 

ইহাতে রাজি থাকে না। 
দ্বিতীয়, যে দরিদ্র যাজ্রর। করা হইতে বিরত থাকে, খোদা- 

তায়ালা তাহার প্রশংস! করিয়াছেন, প্রকাশ্য ভাবে দান করিলে, 

দরিদ্রের এই প্রশংসনীয় ভাবটী তিরোহিত হওয়ার সংবাদ 

লোকদিগের গোচরীভূত হইয়া পড়ে। 
তৃতীয়, প্রকাশ্য দানে লোকে এই ধারণায় দরিদ্রের প্রতি 

দোষারোপ করে যে, সে দান গ্রহণের অনুপযুক্ত হইয়াও দান 
করিয়। থাকে, ইহাতে সে ছুর্ণামের পাত্র হয় এবং লোকে 

নিন্দাবাদের জন্ত গোনাহগার হয় 

চতুর্থ, প্রকাশ্য ভাবে ছদক! দ্দিলে, গৃহিতাকে লাঞ্চিত 
অপমানিত কর! হয়, আর মুছলমানকে অপমানিত কর! জায়েজ 
মত । 

পঞ্চম, ছদকা-_উপঢৌকন ( তোহফা ) স্বরূপ হইয়া থাকে। 

আর হাদিছে আছে, যদি কেহ কোন লোককে উপহার স্বরূপ 

কিছু প্রদান করে, আর তথায় একদল লোক থাকে, তবে তাহারাও 

উক্ত উপহারের অংশীদার হইবে, কিন্তু দরিদ্র ছদকা প্রাপ্ত হইয়। 
'অনেক ক্ষেত্রে উপস্থিত অংশীদারদিগকে উহার অংশ প্রদান করে 

না, কাজেই প্রকাশ্য দানে দরিদ্র এইরূপ অনুচিত কার্যে সংলিপ্ত 
হইয়া পড়ে। উপরোক্ত কারণগুলিতে বুঝা যায় যে, গোপনীয় 

দান উত্তম। 

প্রকাশ্য* ভাবে ছদকা কর! জায়েজ হইবে, ফেননা ' যদি 

একজন প্রকাশ্য ভাবে ছদকা! করে, আর ইহা দেখিয়া অন্যান্ত 
লোকের! দরিদ্রদিগকে দান করিতে উৎসাহিত হয়,. ইছাতে 
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ঘরিদ্রদিগের সমধিক উপকার হয়, এই হেতু এই প্রকাশ্য গান 
উত্তম হইবে। 

হজরত এবনো-ওমারু (রাঃ) হজরতের এই হাদিছটা বর্ণনা 
করিয়াছেন, গোপনীয় দান প্রকাশ্য দান অপেক্ষা উত্তম । আর 

যে ব্যক্তি প্রকাশ্য দান করিলে, অন্তান্ক . লোকেরা তাহার 
অনুকরণ করিবে, তাহার প্রকাশ্য দান উত্তম হইবে। | 

হাকিম তেরমেজি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোক্দিগের চক্ষুর 

অন্তরালে কোন সংকার্ধ্য করে, তাহার নফছ উহা লোকদিগকে 

দেখাইয়া করার কামন! করে, আর সে ব্যক্তি উক্ত কামন৷ 

তিরোহিত করার চে! করে, এস্থলে সে শয়তানের সহিত সংগ্রাম 
করিল, কাজেই এই গোপনীয় এবাদত প্রকাশ্য এবাদত অপেক্ষা 
৭০ গুণ অধিক ফলদায়ক হইবে । 

আর একদল খোদার বান্দা আছেন-_তাহারা নিজেদের 

নফছকে বিশুদ্ধ করিয়ছেন, আল্লাহ তাহাদের উপর বিবিধ 

প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের অন্তরে মাঃরেফাতের 

জ্যোতিগুলি বেশী পরিমাণ পতিত হইয়াছে, নফছের কুমন্ত্রণাগুলি 
তিরোহিত হইয়াছে, কামনা-বাসনা বিলীন হইয়। গিয়াছে, 
তাহাদের অন্তর খোদার মাহাত্্ের সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে । 

তাহার যখন কোন এবাদত প্রকাশ্য ভাবে করেন, ( উহ! বিশুদ্ধ ) 

ভাবে সম্পাদন করার) সাধ্য-সাধন। প্রয়োজন হয় না, কেননা 

তাহাদের নফছের কামন। ও সংগ্রাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
তাহার কোন কাধ্য প্রকাশ্য ভাবে করিলে, অস্তেরা ইহার 

ক্লন্ুকরণ কল্িবে, এই 'ধারণা করিয়া থাকেন। কোন বান্দা 
কামেল হইলে, অন্যকে কামেল করার চেষ্টা করেন? 

হাছান থাছারি বলিয়াছেন, এই 'আয়তে ফরজ ও নফল উতয় 
প্রকার দান করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আরগ:. ভিজ 
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বলিয়ানের, প্রকাশ্য ভাঁঘে জাকাত দে, ভাহার অর্থে 
পরিমাণ প্রকাশ কর! হইবে, ইহা অনেক সময় ক্ষাতিয় কারণ 

হুইুয্লা পড়ে, অত্যাচার্িক্ব| তাহার অর্থে লোস্ভ করিতে পারে 
কিম্বা তাহাগ্জী হিংঘ্ুকেত্র দংখ্যা অধিক হইতে পারে, এই হেড, 
মিজেম্স অর্থ গোপন করা উত্তম, কাজেই জাকান্ড গোপানে দে ওষগ 
উত্তম হইবে। 

দ্বিতীয় এই আয়তটা (হজরত) নবি (ছাঃ)এর জীমানায় নাজেল 
হইয়াছিল, ছাহাবাগণ জাকাত ত্যাগ করার দোষে দোৌঁধাদ্বিত 
ছিলেন মী, কাজেই তাহাদের পক্ষ গৌপনে জাকাত দেওয়া 
উত্তম ছিল, যেহেতু উছা। “রিয়াকারি” হইতৈ সমধিক শৃন্ঠ হইয়া 
থাকে । আর বর্তমান কালে জাকাত না দেওয়ার আশঙ্কা আছে, 

কাজেই উক্ত অপবাদ খণ্ডন উদ্দেশ্য হইলে, প্রকাশ্য ভাবে 
জাকাত দেওয়া উত্তম হইবে । এই পর্য্যস্ত তফছিরে-কবিরের 

সংক্ষিপ্ত লার। 

তফছিরে-এবনো-কছিরে আছে ১-- 

এই আয়তে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপনীয় 
দান শ্রেষ্ঠতর, কেননা ইহা রিয়াকারি হইতে অধিকতর শুস্ত 
হইয়া থাকে, কিন্ত যদি প্রকাশ্য দানে লোকদিগের অনুকরণ 
করার শ্তায় সহদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তবে ইহ! এই হিসাবে 

উত্তম হইবে। 

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস যখন 
আল্লাহতায়ালার, ( আরশের ) ছায়! ব্যতীত অন্ত ছায়! হইৰে না, 
সেই সময় আল্লাহভায়াল। সাত ব্যক্তিকে ছায়। প্রদান করিবে ০ 

(১) যে ধুবক আল্লাহভায়ালার শবাঙ্গত ক্ষার্ধ্যে ঘদ্ধিত 

ইইয়্াছে। 



ওয় পারা তেল্কর ক্ষোস্ছো্প-কুক়' আল-বাকারাহ।  ঠ৬% 

(২) ফে ছুই ব্যকি আপল্লণহতায়জার উত্দেশ্যে পরস্থর 
বন্ধুত্ব স্থাপম করিয়াছে-স্তাহার। উক্ত প্রীতির উপর সমৃধত পপ 

এখং উহার উপয় বিচ্ছিয হইযণ যা্ধ। 
(৩) এক ব্যক্তি--কাহার' অন্তর মছজিপগের সহিত সংশ্লিষ্ট 

খাকে--ফখন উদ হইতে বাহির হইয়! ফাঁয়__বতক্ষণ (না) উহার 
দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 

(৪) এক ব্যন্তি-্যাহাকে একজন সবক্ধ্যাদাধারিনী স্মুন্দরী 

স্ত্রীলোক ডাকিয়াছিল, ইহাতে সে বলিয়াছিল, নিশ্য় আমি 
সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। 

(৫) এক ব্যক্তি দক প্রদান করিয়াছিল, উহ! ডাহিন হুত্বে 
এন্সুপ ভাবে গোপন করিয়াছিল যে, তাহার বামহস্ত উহ্। জানিতে 

না পারে। 

(৬) এক ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে ম্মরণ £করে, ইহাতে 
তাহার চক্ষুদ্ধয় হইতে অশ্রুবর্ষণ করে। 

€৭) স্ুবিচারক বাদশাহ (কিম্বা সমাজপতি )। 

এই হাঁদ্িছটী ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে শাছে। 

হজরত বলিয়াছেন, যে সময় আল্লাহতায়ালা জমি স্থপ্টি করিয়া- 

ছিলেন, উহ! কম্পিত হইতেছিল, ইহাতে আল্লাহতায়াল! 
পর্বতমালা স্থৃষ্টি করিয়। উহার উপর স্থাপন করিলে, উহ! স্থির 

হইয়া গেল। ফেরেশতাগণ পর্বত মালার স্থষ্টি দর্শনে আশ্চর্য্যন্থিত 
হইয়া বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার স্থষ্টির মধ্যে 
পর্বতমালা অপেক্ষ।' কঠিনতর কোন বস্তু আছে কি? তিনি 

ধলিলেন, 2, ।লৌহ। ফেরেশভাগণ বলালন, হে প্রতিপালক, 
লৌহ অপেক্ষা ক্টিনতর কোন বন্ত আছে কি? তিমি বলিলেন, 
হা, অল্নি। ফেরেশতাগণ বঙ্গিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, 
অগ্নি অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু আছেকি? তিজি বলিঙেন, 
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হাঃ পানি! ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, 
পানি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্ত আছে কি? খোদা বলিলেন, 
হা, বায়ু। ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, 

বায়ু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্ত আছে কি? তিনি বলিলেন, 
হা, আদম-সন্ভান যে ছদৃক! ডাহিন হস্তে দান করে, কিন্তু তাহার 
বামহস্ত জানিতে ন] পারে । 

এই আয়তটী ফরজ ও নফল প্রত্যেক প্রকার ছদকা গোপনে 

দেওয়া উত্তম হওয়া সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, কিন্তু হজরত এবনো- 
আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, গোপনীয় নফল ছদক প্রকাশ্য 

নফল ছদকা অপেক্ষা ৭০ গুণ অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে, পক্ষাস্তরে 

প্রকাশ্য ফরজ জাকাত অপ্রকাশ্য জাকাত অপেক্ষা ২৫ গুণ 

অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। 

কহোল-মায়ানি ও কবিরে আছে, এই আয়তে আছে যে, 
গোপনে ছদকা করিলে, কতক গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়, 

ইহাতে সমস্ত গোনাহ মাফ হয় না। 

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপনীয় দান 
সমধিক ফলপ্রদ।--রু; মা, ১৪৭৩, এঃ) ২১৬৮১৬৯ ও ক 

২৩৬২।৩৬৩ । 

এবনো-জরির ও আবদ বেনে হোমাএদের রেওয়াএতে আছে,_- 

“কাতাদা বলিয়াছেন, প্রকাশ্য হউক, আর অপ্রকাশ্য হউক, 
প্রত্যেক প্রকার ছদকা নিয়ত বিশুদ্ধ ( খাটি) থাকিলে, আল্লাহ- 
তায়ালার দরবারে মকবুল (গৃহিত ) হইবে। অবশ্য গোপনীয় 
ছদকা সমধিক উত্তম ( ফলপ্রদ ) হইবে। নিশ্চয় ছদক! গোনাহ 
নির্বাপিত করিয়া দেয়, যেরূপ পানি অগ্নি নির্ব্বাপিত 
করিয়! দেয়।” 



৩য় পারা তেল্কর,রোচছাঙগ-ছুরা, আল-বাকারাহ। ১৩৫ 

“»এবলোল-মোঞ্জের ও এ্রবনো-আবি হাতেমের রেওয়াএজে 

আছে:--+“হজরত বলিয়াছেন, ছুইটী ছদক! অধিকতর ফলপ্রদ ? 
প্রথম দরিদ্র ব্যক্তি সাধ্য-সাধনা করিয়। যাহা কিছু দান করে। 
ছিতীয় সংগোপনে যাহা কিছু দান করা হয় ।” 

_ তেবরাণির রেওয়াএতে আছে,--*সংকার্ধ্য সকল বিপদরাশি 
হইতে রক্ষা করে, আত্মীয়দিগের সহিত মিলন £( সম্যবহার কর! ) 

আয়ুতে বরকত প্রদান করে।” 

আহমদের রেওয়াএতে আছে ।_"ছালেম বেনে আবিজা'দ 

বলিয়াছেন, € হজরত ) ছালেহ (আঃ )এর উম্মতের ( সম্প্রদায়ের ) 
মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল । 

তাহার! বলিয়াছিল, ইয়' নবিয়াল্লাহ, আপনি উক্ত অত্যাচারির 

উপর বদদোয়া (অভিশাশ প্রদান ) করন। তিনি বলিলেন, 

ভোমরা চলিয়া যাও, নিশ্চয় সে মহা বিপদগ্রস্ত হইবে। সে 
প্রত্যহ কাষ্ঠ আহরণ করিত, সেই দিবস উহা আহরণ করিতে 

বাহির হইল, তাহার সঙ্গে ছুইখান। রুটী ছিল, সে উহার একখানা 
ভক্ষণ করিল এবং দ্বিতীয় খানা দান করিল, তৎপরে সে কাষ্ঠ 

সংগ্রহ করিয়া উহ] লইয়। নিরাপদে গুত্যাবর্তন করিল । তখন 

তাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 

বলিলেন, সে ব্যক্তি কণ্ঠ সহ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, 
তাহার উপর কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই। ইহাতে (হজরত ) 

ছালেহ (আঃ) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি অগ্ কি কার্য 

করিয়াছ? সে বলিল, আমি ছুইখান! কটা সহ বাহির হুইয়া- 

ছিলাম, উহার একখানা ভক্ষণ করিয়াছিলাম এবং দ্বিতীয় খান 
দান করিয়াছিলাম। :( হজরত ) ছালেহ (আঃ) ধলিলেন, তুমি 

নিজের কাষ্ঠের রোঝা খুলিয়া ফেল। সে উহা খুলিয়!. ফেলিল, 
উহ্থার মধ্যে শাখার তুল্য একটা কালসর্প কাণ্ঠেন্ খাখ! কামড়াইয়া 



ফোয়-আন সয় 

রহিক়্াছে। তদর্শনে হজরত ছালেছ €(আঃ) বলিলেন, এই 
ছদকার' জন্য তাহা হইতে উক্ত বিপদ দূরীভূত কর! হইঙ্কাছে / 

বয়হকি ও তেবরাণির রেওয়াএতে আছে 7 

“হজরত বলিয়াছেন, তোম্রা বিপদ আসিবার পুর্বে দক 
প্রদান কর, কেনন৷ বিপদ উহা! অতিক্রম করিয়। বাইতে পারে ন।।* 

আহমদের রেওয়াএতে আছে, ছালেম বলিয়াছেন, একটা 
গ্রীলোক একজন পুত্র সহ বাহির হইয়াছিল, হঠাৎ একটী নেকড়ে 
ব্যান্র উক্ত পুত্রটা ধরিয়! লইয়া গেল, স্ত্ীলোকটা উহার পশ্চাতে 
ধাবিত হইল, তাহার সঙ্গে একখান। রুটা ছিল, একজন ভিক্ষুক 
তাহার নিকট যাল্রা করিল, সে তাহাকে উক্ত রুটা প্রদান করিল। 
তখন নেকড়ে ব্যাক্্টী তাহার পুত্রকে ফেরত দিয়। গেল। 

এবনো-খোজায়মা ও হাকেমের রেওয়াএতে আছে ;-- 

“( হজরত ) ওমার ( রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতে সংকাধ্য গুলি 

গৌরব করিতে থাকিবে, তখন ছদক। বলিবে, আমি তোমাদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 

তেবরাণি ও বয়হকির রেওয়াএতে অ।ছে ;-_ 

“হজরত বলিয়াছেন, ছদক! ছদক।কারার পক্ষে গোরের তাপ 

নির্ব্বাপিঙ করিয়া দিবে এবং ইমানদার খ্যক্তি কেয়ামতের দিবস 

তাহার ছদকার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে ।” 
তেবরাণির রেওয়াএতে আছে ;__ 

“হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুফল লাভ ও খোদার সন্তুষ্টি 
লাভ উদ্দেশ্যে দান করিবে, উহা! দোজখের অগ্নি হইতে তাহাকে 
নিষ্কতি প্রদান করিবে ।* 

তেরমেঞ্জির রেওয়াএতে আছে ;_“ছদকা খোদার কোপ 
নির্ধধাপিত করে এবং মন্দ মৃত্যু হইতে শিক্কত প্রদান করো” 

তেরমেজির রেওয়াএতে আছে ;_-“ছদকা "বিপদের ৭০টী ত্বায় 
'ক্দ্ধ করিয়া দেয়া” 
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. এ বতেবয়াপি-ও ছাফেছের রেওদণ এতে জাছে $7 

. প্আল্লাহতায়ালা এক নল ( লোম ) পরিষাপ কটা, এক মুষ্টি 
পরিহাণ খোর্মা কিম্বা ভত্তল্য দরিদ্রের হিতন্জনফ কোন বস্ত 
দান করাতে তিনটা লোককে বেহেশতে দাখিল কক্ষিবেম,-- 

(১) যেগৃহের মাজিক দান করিতে আদেশ করিয়াছে। 
(২) যেন্ত্রী উহ! প্রস্বত করিয়াছে। (৩ ০০০০৪৪৪ 

দরিজ্রকে দিয়াছে ।” 

এবনো-আবি শায়বার রেওয়াএতে আছে -- 

“হজরত বলিয়াছেন, তোমরা জান কি যে, কোন্ বাক্তি 

বীরপুরুষ, নিঃসন্তান ও দরিদ্র? ছাহাবাগণ বলিলেন, যে ব্যক্তি 

মল্পযুদ্ধ করিতে পারে, তাহাকে বীরপুরুষ, যাহার সন্তান হয় নাই, 
তাহাকে নিঃসস্তান এবং ঘাহার অর্থ সম্পদ নাই, তাহাকে দরি্র 

বলে। 

হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় সম্বরণ করিতে 

পারে, তাহাকে মহা বীরপুরুষ বলে। যাহার সম্ভান সম্ভতি 
আছে, কিন্ত শৈশবাবস্থায় তাহাদের একটাও ,মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় নাই, 

সেই ব্যক্তি নিঃসস্তান। 
যেব্যক্তির অর্থ সম্পত্বি আছে, কিন্ত উহার কিছু দান করিয়া 

ষায় নাই, তাহাকে দরিদ্র বলে” | 

বাজ্দাজ ও তেবরাণির রেওয়াএতে আছে ;--«তোমরা খোর্শ!র 

একাংশ দ্বার হইলেও দোজখের অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা কর” 

তেবরাণির রেওয়াএতে আছে 7 

ক্প্রত্যেক মনুষ্ের ৩৬০টা গ্রন্থি আছে, প্রত্যক্ষ কা প্রত্যেক 
গ্রদ্থির উপর এক একটা ছদক। ওয়াজেব। মন্ুহোর সহিত কথ! 
বলা একটী ছদকা, নিজের ভাইকে ফোন বিষয়ে দাহাষ্য করা 
'একটী ছদকা, পা্গি পা ছরান - একটা হদক পা ছুইজ্জে কণ্টক 
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দূর করা একটা ছদকা' হাস্ত যুখে কোন মুছলমানের "সহিত সাক্ষাৎ 
করা! একটী ছদকা, মিজের ডোল-হুইতে অন্যের ডোলে পানিয়া 
ঢালিয়া দেওয়া একটী ছদকা, পথ্রান্তকে পথের সন্ধান বলিয়া. 
দেওয়া একটা ছদকা।” 

আহমদ ও বয়হকির রেওয়াএতে আছে »__ 
“তকবির পড়া একটা ছদকা, ছোবহানাল্লাহ পড়া একটা ছদকা» 

আলহামদে .লিল্লাহ পড়া একটী ছদকা, লাএলাহ! ইল্লাল্লাহ পড়া 
একটা ছদকা, আছতাগফেরোল্লাহ পড়া একটা ছদকা, কোন 

লোককে সৎকাধ্য করিতে আদেশ দেওয়া একটী ছদকা, মন্দ 

কার্ধ্য করিতে নিষেধ করা একটী ছদকা, অন্ধকে পথ দেখাইয়া 

দেওয়া একটা ছদকা, বধির ও বোবাকে কোন বিষয় বুঝাইয়া' 
দেওয়া একটী ছদকা, বিপর্ন সাহায্যপ্রার্থীর বিপদ উদ্ধার ও 
সাহায্য করা একটী ছদকা, ছূর্ধবলকে কোন বাহনের উপর 

আরোহন করাইয়া দেওয়। একটা ছদকা, নামাজের জন্য প্রত্যেক 
পদ নিক্ষেপ একটি ছদকা। স্ত্রীর সহিত সঙ্গম ;করা একটি 

ছদক]। একজন ছাহাবা বলিলেন, নিজের কামরিপু চরিতার্থ 

করায় ছদকার নেকী হইবে কেন? হজরত বলিলেন, তন্দারা। 

নিজেকে ও স্ত্রীকে হারাম হইতে বিরত রাখা হয়, এই জন্য 

ছদ্কার নেকি হইবে । যদি ইহাতে সন্তান হয় তবে তাহার 

নেকীর ফল প্র'গ্ত হইবে, আর যদি মরিয়া যায়, তবে ইহাতে 
ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। 

ছহিহ মোছলেমে আছে $- 

প্রত্যেক প্রভাতে মন্ুস্বের প্রত্যেক গ্রন্থির উপর এক একটি 
ছদক। ওয়াজেব হুইয়া থাকে, ছুই রাকয়াত চা5স্তর নামাজ ০৪ 
সমস্ত ওয়াজেব আদায় হইয়! যাইবে। 

, বনে!” আবিশায়রার বেওয়াএতে আছে $- 
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«কোন ছদকা কখন অর্ক সম্পদ কম করে নাই, কাজেই 
তোমর। ছদ্দক। প্রদান কর 

আরও তাহার রেওয়াএতে আছে $-- 

“ছজরত আয়েশা (রাঃ )কে একটি ভর্ঞিত ছাগল উপঢৌকন 
দেওয়! হইয়াছিল, তিনি উহার স্বন্ধদেশ ব্যতীত সমস্তই বিতরণ 
করিয়া দিলেন, ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, উহার 
স্কন্ধদেশ ব্যতীত সমস্তই তোমার জগ্য থাকিল।” 

২৭১। এই আয়তটী নাজেল হওয়ার কারণ কি, তাহাই 
বিবেচ্য বিষয়। 

(১) হজরত আছম। (রাঃ )র মাতা নোফায়ল! বিধি এবং 

তাহার দাদি মোশরেকা ছিল, এমতাবস্থায় তাহারা উক্ত আছম'র 
(রাঃ) নিকট আগমন পুর্রক কিছু দান যাচঞা। করিল, ইহাতে 
তিনি বলিলেন, আমি যতক্ষণ হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট 

পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করি, ততক্ষণ আপনাদিগণক কিছু দান 

করিতে পারিব না, কেননা আপনারা মুছলমান নহেন। তৎপরে 

তিনি হজরত নবী (ছাঃ)এর নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, 

এই আয়ত নাজেল হয়, তখন হজরত তাহাদিগকে দান করিতে 
আদেশ দিলেন। 

(২) কোরায়জা ও নোজাএর বংশধরঘ্বয় আনছারি কতক 

লোকের আত্মীয় হইত, উক্ত আনছারিগণ তাহ'দিগকে দান 

করিতেন না এবং বলিতেনঃ যতক্ষণ তোমরা মুছলমান না হও, 
ততক্ষণ তোমাদিগকে দান করিব না, সেই সময় এই আয়ত 

নাজেল হইয়াছিল । 

(৩) ছাহাবাগণ নবি (ছাঃ )এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া” 

ছিলেন যে, আমর! খ্রীষ্ান ও যিছদী দরিজ্রদিগকে দান করিত 
কিনা? সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল 1. 
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(8) নবী (ছাঃ) মোশপ্মেকদিগকে দান করিতেন না, সেই 

ময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। আয়তের অর্থ এইফে, 
ছে মোহম্মদ, গ়িহুদী, খৃষ্টান ও মেশরেক প্রভৃতি অমুগ্ভলমানদ্দিগকে 

অত্যপথে লইয়া! যাওয়া তোমার ক্ষমতাধীন মহে, ইহা আল্লাহ- 
তায়ালার আয়ত্বাধীন, কাজেই এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে দান ন। 

করা উচিত নহে । 

দ্বিতীয়, হঞ্রত লোকদ্িগের ইছলাম গ্রহণের জন্য অভিনয় 

আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এই হেতু আল্লাহ তাহাকে সংবাদ 
দিয়াছেন যে, আল্লাহ ত্বাহাকে সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শক, 

আল্লাহতায়াঙ্গার পথের দিকে আহবানকারী, জ্যোতিঃ প্রদানকারী 

প্রদীপ ও দলীল বর্ণনাকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্ত 

লোকদিগের সত্যাপথ প্রাপ্তি তাহার আয়ত্বাধীন নছে, কাজেই 

তাহার! সতাপথ প্রাপ্ত হউক, আর নাই হউক, তাহাদিপকে 
সাহায্য, দান ও উপকার করিতে কুষ্টিত হইও না। 

তৃতীয়, তাহাদিগকে দান ন। করিয়া ইমান গ্রহণে বাধ্য করা 

হইলে, তাহাদের এই ইমান তত ফলপ্রদ ও মূল্যবান হইবে না, 
বরং অন্তরের আগ্রহ সহ স্বেচ্ছায় ইমান আনাই বাঞ্নীয়। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা ৫৫ কোন প্রকার দান 

কর, উহার ফল তোমরাই প্রাপ্ত হইবে, কাজেই লোকদিগের 

কাফেরি তোমাদের ক্ষতিকর হইবে না। 
তংপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমরা অত্ত্ীয় মোশরেকদিগকে 

আল্লাহতায়ালার সন্তষ্টি লাশ উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাক, আল্লাহ 
তোমাদের অন্তরের এই সঙ্কল্পের সংবাদ জানেন, কাজেই তোমরা 

আত্মীয়তার হক বজায় করার ও বিপন্ন ব্যক্তির অভাৰ মোচন 
করার উদ্দেশ্টে তাহাদিগকে দান কর, তাহণদের . সম্ভাপরথ 

প্রাপ্তির দায়িত্ব ভোমাক্ধের উপর মাই । 
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তৎপযে আল্লাহ বলিতেছেন, তোসিয়া হে ফোন বন দীম 
ধরিয়া সবাক, পরক্ষালে উহার মু (ছওয়াব) সম্পূর্ণ ভাবৈ 

প্রাপ্ত হইবে, তোমাদের এইরূপ সংকার্য্যের সুফল হাস কড়া: 

হইধে না, 

উষ্স্থিগ্ধে এধনো-ফছিরৈ আছে 2 

দাতা আল্লাইতাক্মালার সন্তোব জাভ উদ্দোষ্টে খাহ! 'কিছু দান, 

করে, গৃছিতঠী ংলোক ছউক, আম ঈসং হউক, খোগ্য হউক, আব 

অধোগ্য হুউজ, নিজেক্ সং সন্কল্লের জন্য ছু প্রাপ্ত হইতে । 

টা! আস্ঠী ধো্াছানি খিয়াসছ্ছেন। 
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হজরত বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি খলিয়াছিল, আমি অয রাজে 

এটা ছক! করিব, 'তৎপরে সে গন্ধ! গাছ বাহিয হইয়া একটা 

ধ্যভিচায়িণী গ্রীলোকের হত্তে প্রদান কর্িল। প্রভাতে লোকে 

জাসোচগ্গ। করিতে লাগিল যে, লে একজন ধ্যতিচার্দিণীকে দাস 

রিয়াছে। ইহাতে সে খোর বৃশুজ্তা 'শ্রকাশি ফবিয়। খলিল, 

আমি অগ্ঠ রাত্রে দ্বিতীয় একটা ছুঈফা প্রদান করিব, ভৎশরে 

জে উহা! এজন ধনীর হুক্তে প্রদান কর্মিল। 'লোকে শ্রাভাতে 

জা [লাচর্া। কলসি লাগিল ধে, দে খনীফে দাস করিয়াছে) 

'তত্শ্রথে তো খোদার কৃজ্ঞতী। প্রকাশ করিয়া বলিল, জমি আঅগ্ঠ: 

ধাজ্জে ভূতীয় একটি স্থদ্ প্রদান ক্ষরিধ, তৎপর়ে তে বাহিত 

ছছয়! উহা প্রকটি চোয়ের হৃত্তে প্রঙ্গাম করিল । 'লোকে প্রভাত 

জঙ্গালপোচন। করিতে লাগিল থে, সে খফজন চোরক্ষে ফাসি 

ছ্করিযীছে। তৎগ্রাবণে গ খোদার ভিজ শোকর ) ভ্রাকান্গ 

ক্ারিল। তৎপরে একজম ফের়েশনা। ব্বগর্যাগে প্তাহায় (দিঞ্টট 
কমস্থিত হই্য়। বঞ্জিতী, সোমার "ছক মধবুল হইয়াছেন সহাধতং- 

ব্যভিচারিণী উক্ত ছদক। প্রাপ্ত হইয়৷ ব্যন্ডিচীক্প এুইঠত ঘি 
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থাকিবে, আর ধনী তোমার দানের অনুকরণ করিয়! দান করিতে 

ব্রতী হইবে এবং চোর উহ প্রাপ্ত হইয়া চুরি হইতে বিরত 
থাকিবে। 

এই ছহিহ হাদিছটী আতা খোরাছানির মতের সমর্থন করে। 
সমস্ত বিদ্বান একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ফরজ জাকাত 

কাফেরকে দিলে, নাজায়েজ হইবে। এমাম আজম (রঃ) 
বলিয়াছেন, ফেরা বা অন্যান্ত ওয়াজেব ছদকা দারোল-ইছলামের 

বশীভূত কফেরদিগকে দান করা জায়েজ হইবে, কোর-আন 
শরিফের ছুর। দহরের আয়ত এই মতের সমর্থন করে, কিন্তু 
তাহার শিষ্য এমাম আবু হউছফ (রঃ) বলেন যে, উহা জায়েজ 

হইবে না, ইহার উপর ফৎংওয়া দেওয়া! হইয়াছে । 

২৭২। এই আয়তটি দরিদ্র ছেজরতকারিদিগের সম্বন্ধে নাজেল 
হইয়াছিল, তাহারা প্রায় চারিশত ছিলেন, তাহাদের বাসগৃহ ও 

আত্ীয় স্বজন মদিনা শরিফে ছিল না, তাহার! অবিরত মছজিদে 

অবস্থিতি করিতেন, কোর-আন শিক্ষ। করিতেন, রোজ। রাখিতেন, 

এবং প্রত্যেক জেহাদে যোগদান করিতেন, তাহারা আছহাবোছ- 

ছোফ্যাহ (বারান্দাবাসী ) নামে অভিহিত হইতেন। যেহেতু 

তাহারা মছজেদের বারান্বীয় অবস্থিতি করিতেন, এই হেতু উক্ত 
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। হজরত এবনো-আব্বাছ (রা?) 

বলিয়াছেন, এক দিবস (হজরত) রাছুলুল্লাহ দণ্ডায়মান হইয়া. 
উক্ত বারাগাবাসিদ্িগের দরিদ্রতা ও দেন্য দশ! দর্শন করিলেন, 

ইহাতে তাহাদের অন্তর আনন্দিত হইল। হজরত বলিলেন, 

ছে বারাগাবাসিগণ, তোমাদের সুসংবাদ হউক, তোমরা যে 

অবস্থায় আছ, আমার উম্মতের মধ্যে যে" কোন ব্যক্তি উক্ত 
অবস্থার প্রতি সত্তষ্ট হইয়! আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তি 
আমার সহচর হইবে। 
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এই আয়তের অর্থ যে, তোমতা! উক্ত হেন্ধরতকারী দরিগ্রদিগকে 

দান কর, যাহার! নিম়লোক্ত ' গুণাবলী দ্বারা গুনান্বিত হয়েন। 
€(১) এ ফষে, তাহারা খোদার পথে অবরুদ্ধ থাকেন, খোদার 

পথে অবরুদ্ধ থাকার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই 
যে, তাহার! নিজেদিগকে জেহাদ করা উদ্দেশ্থে নিয়োজিত. করিয়া 

রাখিয়াছিল, কোর-আন শরিফের ব্যধহারে খোদার পথ রলিলে, 
জেহাদ অর্থ হইয়। থাকে, জেহাদ সেই অময় ওয়াজেব ছিল, 

যাহারা নিজেদ্িগকে জেহাদের জন্য নিয়োজিত রাখে, এইরূপ 

কতকগুলি লোকের হজরতের সমভিব্যাহারে থাকার .আবম্টক 

হইত, যেন আবশ্যক হওয়া মাব্রই তাহারা "যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত 
হুইতে পারে 

আল্লাহতায়াল। এস্থলে প্রকাশ. করিয়াছেন যে, এইরূপ গুণ- 
সম্পন্ন দরিদ্রদিগকে ছদকা প্রদান করিলে, কতকগুলি কল্যাণ 

সাধিত হইতে পারে। প্রথম এ যে, তাহাদের দরিদ্র বিমোচন 

“করা হৃইরে। দ্বিতীয় এই যে, তাহার! ষে কার্যে নিজেদিগরে 
নিয়োজিত করিয়াছেন, উক্ত কার্যে তাহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় 
করা হইবে। তৃতীয় এই যে, ধর্মযোদ্ধাদিগকে শক্তিশালী 

করিলে, ই লামকে শক্তিশালটু কর! হইবে । 

চতুর্থ অতিশয় অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্বেও তাহার! নিজেদের 
অভাব অনাটনের অবস্থা! প্রকাশ করিতেন না। 

(২) কাতাদা ও এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, মদিন। শরিফের 
ভারি পার্থে কাফের শক্ররা সঙ্ববদ্ধ অবস্থায় ছিল, যখন তাহার 

হেজরতকারিদিগকে দর্শন করিত, তাহাদিগকে হত্যা করিত, উক্ত 
'দ্বরিদ্র হেজরতকারিগণ তাহাদের ভয়ে, ভীবিক! ঃংগ্রহের অন্ত 

ব্যবসায় বাণিভ্ব্য হেত বিদেশ যাত্রা হইতে বিরত গ্রাকিয়।. মৃদ্দিনা 
শরিফে অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
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(৩) 'ছইঙগগ বেদেন-মোছাইট্টেব ও কেস্ছায়ি বলিয়াছেন, 
এই সম্প্রদায় (হজরত ) নবি (ছাঃ )এর সঙ্গে থাকিয়া আহত 
ও চলংশক্কি রহিত হইয়া গিয়াছিলেন, এই হেতু মছজে 
নাবাবিতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন । 

(৪8) হন্ধরত এবলো”আব্ধাছ €রাঃ) বলিয়াছেন, এই ছেজ রগ্ত- 

কাঠিদল দর্িদ্রতা নিবন্ধ জেছাদে যোগদান করিতে অক্ষম 

হইয়াছিলেন, এই হেতু তাহার! যেন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, 
আল্লাহতায়াল! এই জন্য তাহাদিগকে ক্ষমার উপঘুক্ত বলিয়। স্মিত 
করিয়াছেন । 

(৫) এই সম্প্রদায় আল্লাহতায়াঙার জেকঃ) এবাদত্ক ও 

বন্দিগিতে নিমগ্ন ছিলেন, তাহারা উক্ত কর্য্যে এত অধিক 

নিমগ্ন ছিলেন যে, অগ্যান্ত বৃহৎ বৃহৎ কার্ধয হইতে বিরত হইয়! 
'গিয়াছিলেন। 

তাহাদের দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাঁছারা যুদ্ধের জন্য নিয়োজি্ 
থাক! হেতু, অথবা শত্রদের আশঙ্কায় ঝ! ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার জন্য 

কিন্বা দরিজ্রত৷ নিবন্ধন জীবিকা সঙ্ধয় কল্পে ব্যবসায় বাণিজ্য 
করিতে ধিদেশ যাত্রা কিম্বা জমিতে পর্ধ্যটন হুইতে অক্ষম ছিজেন। 

কাজেই এইরূপ লোকর্দিগের আধশ্বকীয় কাত্যাবঙ্গী সম্পাঙ্গন 
করণার্থে সায়তাকারী থাকার বিশেষ অবশ্যক । 

তাহাদের তৃতীয় গুণ এই যে, কাহার যাজ্ঞা করা হুইন্তে 
একেবারে বিরত থাকিতেন, এই হেতু খে ব্যক্তি ফাহাদের অবস্থ! 

অজ্ঞাত ছিল, সে ব্যক্তি তাহাদিগকে ধনী বলিয়া ধারণ! করিত । 

চতুর্থ গুণ এই যে, তোমরা তাহাদের স্পষ্ট জক্ষণ দারা 

তাহাদেঘ্ দরিদ্রতা ও বিগল্স হগুয়াঁর অবস্থা ধুধিতে পারিৰে। 
মোজাহেদ বলিয়াছেন, তাহাদের বিনয় ও নঞরঞ্ণ ছারা তাহার 

অবস্থা বুধিতে পারিবে? 
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রবি ও ছোদি বলিয়াছেন, তীহাদের ক্রেশ ও দৈন্যতা দ্বারা 

তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে । 

জোহাক বলিয়াছেন, তাহাদের চেহারার জরদ রঙ হওয়। 

দ্বারা তাহাদের অবস্থ! বুঝিতে পারিবে । 

এবনো-জায়েদ বলিয়াছেন, তাহাদের ছিন্ন বস্ত্র দর্শনে তাহাদের 

অবস্থা বুঝিতে পারিবে 

আবুনইম উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) যে সময় 
লোকদিগকে লইয়) নামাজ পড়িতেন, তখন কতকগুলি লোক 

অতিরিক্ত ক্ষুধার জগ্য নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া কালে ভূ-নুষ্টিত 
হইয়া যাইতেন, এমন কি অরণ্যবাসিগণ তাহাদিগকে উন্মাদ 
বলিয়া অভিহিত করিত, তীহারাই 'আহলোছ-ছোফ্যাহ 

(বারাগাবাসিগণ ) 

আরও আবু-নইম (হজরত ) আবু হোরায়রা (রাঃ ) হইতে 

উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত বারাগাবাসিদিগের মধ্যে ৭৭ জন এরূপ 
ছিলেন_ _যাহাদের কাহারও চাদর ছিল না। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এস্থলে যে লক্ষণের কথা' উল্লেখ কর! 
হইয়াছে, উহার অর্থ বাহা লক্ষণ না লইয়া আত্মিক লক্ষণ হওয়াই 

শ্রেয়; আল্লাহতায়ালার অলিগণের এরূপ আত্মিক প্রভাব আছে 

যে, যে কেহ তাহাদিগকে দর্শন করে, তাহার হুদয় তাহাদের 

আতঙ্কে আতঙ্কিত ও প্রভায় প্রভাব্বিত হয়। ইহাই উদ্ত 
লক্ষণের অর্থ 

পঞ্চম গুণ এই যে, অন্তান্ত ভিক্ষুকের যেরূপ কঠোরতার সহিত 
যাক্। করিয়। থাকে কিস্ব।৷ এরূপ নাছোড় ভাবে যাচঞা করে যে, 

দান গ্রহন না করিয়া ক্ষান্ত 'হয় না, তাহারা এইরূপ কৃৎসিত 
ব্যবহার 'করেন না; বরং তাহারা কোন প্রকারে যাচঞা। করেন ম। 

১৯ 



১৪৬ ফোর-আন শরিফ 

আয়তের ইহা অর্থ নহে যে, তাহার কোমলতার গ্লহিত 

যাচঞা করিয়া থাকেন, বরং হজরত এবনো”আব্বাছ (রা২) 

বলিয়াছেন, তাহারা আদৌ যাচঞা করেন না, ফারা, জাজ্দাজ 
ও অধিকাংশ “মায়ানি' তত্ববিদ্ন বিদ্বান এই মত ধারণ করিয়াছেন । 

এমাম রাজি লিখিয়াছেন যে, ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, 
তাহার! ব্যাকুলতা ও কোমলতার সহিত যাচ.ঞা করেন ন!। 

. এবনো-জরির ও এবৰনোল-মোঞ্জের হজরতের এই হাদিছটা 
উল্লেখ করিয়াছেন ৮ | 

“শিশ্চয় আল্লাহ সহিষ্ণু, লজ্জাশীল ধর্ম্মভীরু ধনী ব্যক্তিকে 
ভালবাসেন এবং কটুভাষী, লজ্জাহীন ও নাছোড় ভিক্ষুককে দ্বৃণ। 
করেন ।” 

এবনো-মোপ্রের হজরত এখনো-আব্বাছ হইতে বর্ণন 
করিয়াছেন 

“যে ব্যক্তি কাহার মুখাপেক্ষী হয় না, খোদা তাহাকে অভাৰ- 

রহিত করিয়া! দেন, আরে ব্যক্তি কঠোরতার সহিত যাচঞা 
করে, সে অধিক পরিমাণ অগ্নি সংগ্রহ করিতেছে।” 

এবনো-আবি শায়রা আবছুল্পহ বেনে আমর কর্তৃক উল্লেখ 
করিয়াছেন ;-- 

“যে ব্যক্তির নিকট কোন ভিক্ষুক আল্লাহতায়ালার নাম 
লইয়া যাচঞা! করে, ইহাতে সে তাহাকে দান করে, সে ৭* গুণ 
ফল প্রাপ্ত হইবে ।* 

বোখারি, মোছলেম ও নাছায়ি এই. হাদিছটা রেওয়াএত ০ 4 | 

“এক ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করিতে থাকে, এমন কি যখন লে 
পরকালে খোদার দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার 
চেহারাতে মাংস থাকিবে না ৮ 



ওয় প্লারা তেল্কর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাহ। ১৪৭ 

বয়হফ্ি এই হাদিছটা রেওয়াএত করিয়াছেন +_ 

“যে ব্যক্তি নিজের ক্ষুধা নিবারণ করিতে অক্ষম হয়, কিন্থা 
নিজের পব্জিনের জীবিকা সংগ্রহে অসমর্থ হয়, তদ্ব্যতীত যে 

কেহ লোকের নিকট ভিক্ষা করে, তাহার মুখমগ্ডলে মাংস থাকিবে 
না এবং খোদ! তাহার উপর এরূপ ভাবে দৈম্যতার দ্বার উদঘাটন 
করিয়া দেন যে, সে উহা। ধারণায় আনিতে পারিবে ন। 1” 

আহমদ, বাজ্জাজ ও তেবরাণি এই হাদিছটী উল্লে 

কারিয়াছেন ;__ 

“্ধনী ব্যক্তির ভিক্ষা কেয়ামতে তাহার মুখমণ্ুলে কলঙ্কের 'চিন্ 

স্বরূপ হইবে এবং তাহার পক্ষে অগ্নি হইবে; যে ব্যক্তি অল্প ভিক্ষা 
করিয়াছে, তাহার জন্য অল্প অগ্নি হইবে, আর যে ব্যক্তি অধিরু 

পরিমাণ ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার পক্ষে অধিক পরিমাণ অক্লি 

হইবে ।” 

নাছায়ি এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন ; 

“এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ)এর নিকট যাচঞা করিয়া কিছু 

গ্রহণ করিল, যখন সে দ্বারের চৌকাঠের উপর 'পদদ্ধয় স্থাপন 
করিল, হজরত বলিলেন, যদি তোমরা অবগত হইতে 'যে, যাচঞা, 

করার দোষ কি. তবে কেহ কাহারও মিকট যাচ. ঞা1' করিতে গমন 

করিত ন।।” 

আহমদ, তেরমেজি ও এখনো-মাজা এই হীদিছটি ' উল্লেখ 

করিয়াছেন ৮ 

 হদ্বরত রলিয়ছেন, আমি ভিন্টি বিষয়ের উপর. গু 

করিতেছি এবং হাদিছ বর্ণনা করিতেছি, তোমরা, উহা সু 

পা প্রধাদ এই -যে, কাহায়াও,সর্থ. হরর প্রদানে -হ্ামপ্রাপ্ত 

হয় না। 



১৪৮ ..,. কোর-আন শরিফ 

দ্বিতীয়, যে কেহ কোন ব্যয়ে উৎপীড়িত হইয়াও উহার উপর 
ধের্য্য ধারণ করে, খোদাতায়াল। তজ্জন্ত তাহার সম্মান বৃদ্ধি 
করেন। 

তৃতীয়, যে কেহ ভিক্ষার দ্বার উদঘাটন করে, খোদ! তাহার 

উপর দৈন্ভতার দ্বার উদঘাটন করিয়া দেন। 

হাদিছটী এই-_ছুনইয়া চারি জনের জন্য--( ১) এক ব্যক্তিকে 

আল্লাহ অর্থ এবং এলম প্রদান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহা! প্রাপ্ত 

হইয়া খোদার ভয় করিয়া থাকে, আত্মীয়তার হক বজায় করিয়া 
থাকে এবং আল্লাহতায়ালার হুক (জাকাত ইত্যাদি) প্রদান 
করিয়া. থাকে, ইহা৷ শ্রেষ্ঠতম দরজা । 

(২) একব্যক্তিকে আল্লাহ এলম প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহাকে অর্থ প্রদান করেন নাই, সেই ব্যক্তি শুদ্ধ-সন্কল্প, বলিয়া 

থাকে, যদি 'আমার অর্থ থাকিত, তবে আমি অমুকের সংকার্য্যের 
হ্যায় কার্য করিতাম, সেই ব্যক্তি সঙ্কল্প (নিয়ত ) অনুসারে কঙ্গ 
প্রাপ্ত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির ফল তুল্য হইবে। 

(৩) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অর্থ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু 

ত্বাহাকে এলম প্রদান করেন নাই, সে ব্যক্তি এল্ম অতাবে 
অর্থের অস্ধ্যবহার করিয়া থাকে, আল্লাহতায়ালার ভয় করিয়া 

থাকে না, আত্মীয়তার হক বজায় করে না এবং তদ্দারা আল্লাহ- 
তায়ালার হক প্রদান করিয়া থাকে না, ইহা সমধিক মন্দ দরজ। ] 

(৪) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অর্থ এবং এলম প্রদান করেন 

নাই, সে ব্যক্ধি বলিয়। থাকে, যদি আমার অর্থ থাকিত, তবে 
অমুকের (তৃতীয় ব্যক্তির ) স্তায় কাধ্য করিতাম, তাহার সম্বল 
এপ সে ফলপ্রাপত হইবে, এই উভয় ব্যক্তির সমান গোনাহ 
5 

এবনো-আরি.শায়বা ফোছলেম ও এবনো-মাজা এই ০৫ 
উল্লেখ করিয়াছেন ৮ 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-_ছুরা আল-বাকারাহ। ১৪৯ 

: “ঘেব্যক্তি অর্থ বৃদ্ধি মানসে লোকের নিকট ভিক্ষা করে, সে 
অগ্রিন্ষুলিঙ্গ যাক্রা! করিতেছে, এক্ষণে সে ইচ্ছ। হয় উহা কম 
করুক, আর ইচ্ছ। হয় বেশী. করুক ।” 

আহমদ ও আবুদাউদের বর্ণনা ;_ 
হজরত বলিয়াছেন, যে ন্যক্তি কোন বস্ত যাক্রা করে, আর 

তাহার নিকট অভাব মোচন পরিমাণ জিনিষ থাকে, সে দোজখের 

অগ্রিকণ। অধিক পরিমাণ সংগ্রহ করিতেছে । ছাহাবাগণ বলিলেন, 

ইয়া রাছুলে খোদা, অভাব মোচন পরিমাণ জিনিষ কি? হজরত 
বলিলেন, এক সন্ধ্যার খান্। 

এবনে।-আবি শায়বার বর্ণনা 
"একজন ভিক্ষুক (ছাহাব। প্রবর হজরত ) আবুজারের নিকট 

বাজরা করিয়াছিল, ইহাতে তিনি তাহাকে কিছু প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। কোন লোকে তাহাকে বলিয়াছিল, আপনি উক্ত ধনবান 
ভিক্ষুককে দান করিতেছেন ? তৎ্শ্রবণে তিনি বৃলিয়াছিলেন, এই 
ব্যক্তি ভিক্ষুক, আর ভিক্ষুকের হক আছে। অবশ্য সে যখন 

কেয়ামতে দর্শন করিবে যে, উহা! তাহার হস্তে অগ্নিকণ। হইয়াছে, 
তখন পরিতাপ করিবে 1৮ 

আহমদ, আবুদাউদ, নাছায়ি ও এবনৌ-মাজার বর্ণনা ;__ 

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট অঙ্গীকারাবন্ধ 

হয় যে, সে কাহারও নিকট যাক্রা! করিবে নাং আমি তাহাকে 
বেহেশতে লইয়! যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবন্ধ হইব। 

মোছলেম, তেরমেজি, নাছায়ি ও আহমদের বর্ণন! ;-- 
“সাত আট জন ছাহাবা নবি (ছাঃ )এর নিকট এই, শর্তে বয়য়ত 

করিয়াছিলেন যে, তাহার কাহারও নিকট কোন বন যাক্জা 
করিবেন না, হজরত আবুবকর ও হজরত আ'বুজার্র এই দলভুক্ত 
ছিলেন বদিতাহাদের ষধ্যে কেহ উটের উপর. আরোহণ বরিয়া 



১৫০. কোর-আন শরিফ 

বাইতেন, এমতাবস্থায় তাহার হান্তের চাবুক পড়িয়া যাইত, ভবে 
তিনি নামিয়া আঙিয়। উহা উঠাইয়া লইতেন, কাহাকেও উহ? 
তুলিয়া দ্রিতে অন্থুরোধ করিতেন না, বরং কেহ স্বেচ্ছায় উহা 
ভুলিয়া দিতে গেলেও তিনি উহ] গ্রহণ করিতেন না।৮ 

মোছলেম, আবুদাউদ ও নাছায়ির বর্ণনা ;_ 

“( হজরত ) কবিছ! বলিয়াছেন, আমি খগগ্রস্ত হইয়। হজরতের 

নিকট উপস্থিত হইয় যাক্্া করিলাম, ইহাতে হজরত বলিলেন, 

হে কবিছা, তিন ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও পক্ষে ভিক্ষা কর হালাল 

হইবে ন1। 

(১) যেব্যক্তি খণগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে ভিক্ষা! করা 

হালাল, এমন কি উহা পরিশোধ করিলে, উহ হইতে বিরত হইবে 

(২) যেব্যক্তির অর্থ সম্পদ দৈব ছুব্বপাক হেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, সেব্যক্তি জীবন রক্ষ। পরিমাণ ভিক্ষা করিলে, হালাল 
হইবে। 

(৩) যেব্যক্তি দেম্যতাগ্রস্ত হইয়াছে, আর তাহার শ্রেণীর 

তিনজন জ্ঞানী লোক সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে দৈন্য দশা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তবে তাহার পক্ষে জীবন রক্ষা পরিমাণ ভিক্ষা কর! 
হালাল, তদ্বযতীত ভিক্ষা কর] হারাম।” 

তেবরাণির বর্ণন। ৮_- 

( হজরত ) জিবরাইল ( আঃ) নবি (ছাঃ )এর নিকট উপস্থিত 

হুইয়৷ বলিয়াছিলেন, হে মোহম্মদ, তুমি যত দিবস হয় জীবিত 
থাক, কিন্ত নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তুমি যাহা ইচ্ছ। হয় 
করিতে পার, কিন্তু প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। তুমি যাহার সহিত 

ইচ্ছা কর ্রীতিপ্রণয় স্থাপন কর, কিন্তু নিশ্চয় তুমি-তাহাকে ত্যাগ 
করিবে । আর তুমি জানিয়! রাখ, ইমানদারের মাহাত্ম্য রাজি 

জাগরণ এবং তাহার গৌরব কাহার মুখাপেক্ষী না হওয়া । 
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এবনো-হাববানের বর্ণনা ১ 

গ্ছজরত বলিয়াছিলেন, হে আবুজর'? তুমি কি অর্থের 
আধিক্যকে ধনী হওয়া ও অর্থের অনাটনকে দরিদ্রতা! বলিয়া ধারণ! 

কর? তিনি বলিলেন, হা, হজরত বলিলেন, অন্তরের নিষ্পৃহতা 

প্রকৃত ধনাঢ্যতা এবং উহার স্পৃহাশীলত৷ প্রকৃত দরিদ্রতা ৷” 
তেরমেজি ও হাকেমের বর্ণনা $-- 

শ্ছজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইছলামের সুশীতল ছায়ায় 

আঙ্জয় গ্রহণ করিয়াছে, আর তাহার জীবিক! অভাব মোচন 

পরিমাণ থাকে এবং সে উহাতে তুষ্টিলাভ করে, তাহাকে সুসংবাদ 
প্রদান করি ।” 

বয়হকির বর্ণন৷ $-- ৃ 

“হজরত বলিয়াছেন, অল্পে তুষ্টিলাভ কর! চিরস্থায়ী ধনভাগ্ডার।” 
আহমদ, আবুদাউদ ও তেরমেজির বর্ণনা ;- 

«একজন আনছারী হঞ্জরতের নিকট উপস্থিত হইয়া! যাচ্ছ 
করিল। হজরত বলিলেন, তোমার গৃহে কিছু আছেকি? সে 

ব্যক্তি বলিল, একখান! কম্বল আছে--যাহার কত্তকাংশ আমি 
পরিধান করিয়। থাকি এবং কতকধাশ বিছাইয়। থাকি, আর 

একটা পানীয় পাত্র আছে। হজরত বলিলেন, উভয় বন্য আমার 
নিকট আনয়ন কর। সে উভয় বস্তু আনয়ন করিল, হজরত 

স্বহস্তে গ্রহণ পূর্বক বলিলেন, এই বস্তদ্বয় কোন্, ব্যক্তি ক্রয় 
করিবে? এক ব্যক্তি.বলিল, আমি উহ :এক দেরম ছার! গ্রহণ 

করিব। হজরত ছুই তিন বার বলিলেন, কে এক দেরম অপেক্ষা 
সমধিক প্রদান করিবে? অন্য এক ন্যক্তি বলিল, আমি ছুই 

দেরম দ্বারা উহ। গ্রহণ করিব। হজরত উভয় বন তাহা।ক 

প্রদান করত: ছুইটী দেরম গ্রহণ করিলেন এবং আললারী ব্যজিকে 

উহা প্রদান. রুরতঃ বলিলেন, তুমি একটা দ্বার! খাদক সামগ্রী . ক্রয় 
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করতঃ নিজের পরিজনকে সমর্পন কর। দ্বিতীয়টী দ্বার। একখান! 
কুঠার ক্রয় করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। সে উহা! আনয়ন 
করিলে, হজরত ম্বহত্তে উহার বাঁট লাগাইয়া দিলেন এবং 

বলিলেন, তুমি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বিক্রয় কর এবং ১৫ দিবস 

পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে । সে হঞ্জরতের আদেশ 

পালন করিল, সে ১০২ টাকা সঞ্চয় করতঃ কতক দ্বার! বস্ত্র এবং 

কতক দ্বার খাছ্য ক্রয় করিল। হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে 

তিনি বলিলেন, কেয়ামতের দিবস ভিক্ষার জন্য তোমার মুখমণ্ডলে 
চিহ্ন থাকিবে» তাহা অপেক্ষা এই কার্য করাই শ্রেয়ঃ।” 

বোখারি ও এবনো-মাজার বর্ণনা ;-- 
হজরত বলিয়াছেন, কেহ রজ্ছু লইয়া কাষ্ঠের বোঝা! বন্ধন 

করিয়া নিজের -পৃষ্ঠদেশে স্থাপন পুর্ব্বক বিক্রয় করতঃ নিজের 
সম্ভ্রম রক্ষা কপিতে পারে, ইহা লোকের নিকট ভিক্ষা করা অপেক্ষা! 

উত্তম, যেহেতু তাহারা দান করিতে পারে, ন! হয় রিক্তহস্তে 
ফিরাইয়া দিতেও পারে। 

এবনো-জরিরের বর্ণনা ১ 

“আবুছইদ বলিয়াছেন, একবার আমি দারিদ্রের কবলে পতিত 
হইয়াছিলাম, ইহাতে কেহ আমাকে বলিল, যদি তুমি নবি 
(ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া যাক্রা করিতে, তবে ভাল 

হইত। আমি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ কর! মাত্র প্রথমেই তিনি 
এই কথ! বলিলেন, যে ব্যক্তি যাক্রা! রহিত হওয়ার চেষ্ট! করে, 

খোদা তাহাকে যাহা রহিত করেন, আর 0 বাক্তি 'নিস্পৃহ 
হওয়ার চেষ্টা করে, খোদা তাহাকে নিস্পৃহ করিয়া ট্ন। আর 
ষেব্যক্তি আমার নিকট যাল্রা! ধরে, আমি যাহা পাই, তাহা 
তাহাকে প্রদান করিতে কুষ্টিত হই না। হজরত আবুছইদ বলেন, 
আমি মনে মনে ভাবিলাম, যদি আমি যাজ্রা রহিত থাকার চেষ্টা 
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করি, তবে খোদ! আমাকে সেই অবস্থায় রাখিবেন। তৎপরে 

আমি প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং ইহার পরে কোন আবশ্যকীয় 
বিষয়ের জন্য হজরতের নিকট যাজ্রা। করি নাই। ত্ৎপরে ছুনইয়ার 
সম্পদ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।” 

বোখারি, মোছলেম, নাছায়ি ও মালেকের বর্ণনা +-- 

“নবি (ছাঃ) হজরত ওমার (রাঃ )কে কোন বস্ত দান 

করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, হজরত ! আপনি 

আম অপেক্ষা সমধিক অভাবগ্রস্তকে ইহা! দান করুন। হজরত 
বলিলেন, যদি তুমি স্পৃহাশীল ও যাজ্জাকারী ন। হও, এমভাবস্থায় 
কোন অর্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইলে, তুমি উহু! গ্রহণ পূর্বক 
হয় সমস্তই সঞ্চিত রাখ, আর না হয় উহা দান কর।” | 

অন্য রেওয়াএতে আছে, হজরত ওমার (রাঃ ) বলিয়াছিলেন, 
হুজুর, আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, কাহারও নিকট 

হইতে কোন বস্ত গ্রহণ না! কর! আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে শ্রেয়ঃ। 

হজরত বলিলেন, ইহা যাল্র্ঞা করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা, কিন্তু 
অযাচিত ভাবে যে অর্থ আসে, উহ! খোদা প্রেরিত জীবিক! 
বুঝিতে হইবে । ইহাতে হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, যে 

খোদার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাহার শপথ, আমি 

কাহারও নিকট কোন বস্তু যাল্ঃ। করিব না এবং অযাচিত ভাবে 
যাহা কিছু আমার নিকট আসে, আমি উহা গ্রহণ করিব । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদিও ইমানদার ও দারোল- 
ইছলামের আশ্রিত 'কাফেরকে দান করিলে ছওয়াব লাভ হয়, 
'তথাচ লিখিত গুণসম্পন্ন দরিদ্রদিগকে দান করা সর্বাপেক্ষা 

অধিক ফলপ্রদ/ তোমর! 'এই সম্প্রদায়কে যাহা, কিছু প্রদান 
করিবে, খোদা তৎসম্বদ্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ক ২৩৬৬৩৬৮। 
দোঠ ১/৩৫৮--৩৬২ ও এঠ ত$) ৩৬১। 

৬ 
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২৭৪। যাহারা রাত্রে এবং দিবাভাগে, গোপনে এবং প্ুকাশ্য 

তাবে নিজেদের অর্থরাশি ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের জন্ত 

তাহাদের প্রতিপালকের নিকট বিনিময় আছে এবং তাহাদের 

উপর কোন আতন্ক আসিবে না এবং তাহার! দুঃখিত হইবে না । 

২৭৫। যাহারা সুদ ভক্ষণ করে, তাহারা যে ব্যক্তিকে শয়তান 

স্পর্শ করিয়া উন্মাদ করিয়া ফেলে, সে যেরূপ দণ্ডায়মান হয়, 

তাছার দগায়মান হওয়ার তুল্য ব্যতীত দণ্ডায়মান হইবে না, 

ইহ! এই হেতু যে, নিশ্চয় তাহার! বলিয়াছে, ক্রয় বিক্রয় সুদের 

তুল্য ব্যতীত নে এবং আল্লাহ ক্রয় বিক্রয় হালাল করিয়াছেন 

ও স্বুদ হারাম করিয়াছেন, অনস্তর যে ব্যক্তির নিকট | র 
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প্রতিপালকের পক্ষ হইতে উপদেশ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরে 
(উহা হইতে ) বিরত হইয়াছে, তাহার পক্ষে যাহা! অতীত 
হইয়াছে, তাহা হালাল এবং তাহার হুকুম আল্লাহতায়ালার দিকে 
মস্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি (উষ্ণ কথার দিকে ) প্রত্যাবর্তন 
করিবে, তাহারাই দোজখের অধিবাসী--তাহার] উহাতে চিরস্থায়ী 
হইবে। 

২৭৬। আল্লাহ স্ুদকে ধ্বংস করেন এবং ছদকাগুলি বৃদ্ধি 
করিয়। দেন এবং প্রত্যেক কাফেরি কার্যে অভ্যস্ত ও সতত' 
গোনাহ কাধ্যে সংলিপ্ত ব্যক্তিকে ভালবাসেন না । 

২৭৭। নিশ্চয় যাহারা ইমান আনিয়াছেন ও সংকার্ধয সকল 
করিয়াছেন ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জাকাত প্রদান 
করিয়াছেন, তাঙ্াদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট 
তাহাদের বিনিময় রহিয়াছে ও তাহাঁদর উপর কোন আতঙ্ক 
উপস্থিত হইবে না এবং তাহারা ছঃখিত হইবেন ন। | 

২৭৮। হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
যদি তোমরা বিশ্বাসকারী হও, তবে সুদ হইতে যাহ অবশিষ্ট 
রহিয়াছে তাহা ত্যাগ কর। 

২৭৯। অনস্তথ যদি তোমর! না! কর, তবে আল্লাহ ও তাহার 
রাছুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আর 
বদি তোমরা (উহা! হইতে ) প্রত্যাবর্তন কর, তবে তোমাদের 
জন্য তোমাদের মূলধন জমৃহ, তোমরা ( খগগ্রস্তদিগের উপর ) 
অত্যাচার করিবে না এবং তোমরা ( তাহাদের কর্তৃক ) অত্যাচারিত 
হইবে না। ৃ 

৯৮০। আর যদি দরিদ্র ব্যক্তি (তোমাদের নিকট খ্ধণী) 
হয়, তবে স্বচ্ছলতর সময় পর্যযস্ত অবকাশ দেওয়া (তোমাদের 
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পক্ষে ওয়াজেব ) আর তোমাদের ছদক! প্রদান করা তোমাদের 

পক্ষে সমধিক ফলপ্রদ--যদি তোমরা অবগত থাক । 

২৮১। এবং ভোমর! উক্ত দিবসের ভয়__যে দিবসে তোমবা। 
আল্লাহতায়ালার (বিচ'র নিষ্পত্তির ) দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে, 

তৎপরে প্রত্যেক প্রাণী--বাহ অনুষ্ঠান করিয়াছে উহ্বার (প্রতিফল ) 
পূর্ণভাবে প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। 

উটাক্ষা। +-. 

২৭৪। এই আয়তটী কোন্ সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইছাতে 
মতভেদ হইয়াছে। (১) আবছুর রাজ্জাক ও এবনোল-মোগঞ্জের 
হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে» 

এই আয়তটা হজরত আলি (কাঃ)র সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, 
যেহেতু তাহার চারিটা দেরম ছিল, তিনি তন্মধ্য হইতে রান্ডে 
এক দেরম, দিবসে এক দেরম, অপ্রকাশ্যে এক দেরম ও গোপনে 

এক দেরম দান করিয়াছিলেন 

(২) এবনোল-মোঞ্জের এবনোল-মোছাইয়েব হইতে বর্ণন! 

করিয়াছেন যে, এই আয়তটী হজরত ওছমান ও হজরত আবছুর' 
রহমান বেনে আওফ .এই ছাহাবাছয়ের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, 
যে সময়. তাহারা তবুক যুদ্ধে যুদ্ধ-সম্ভতার ও অর্থরাশি দান 

করিয়াছিলেন । 

(৩) .কাশ্ঠাফ প্রণেত। রা এই অতটা আবুবকর 
(র.)র সম্বন্ধে নাজেল, হইয়াছিল, যেহেতু তিনি ৪&* 'সহত্র 

'নীনার--১* সহ রাত্রে, ১ ষহআ দিবাভাগেঃ .১* সহজ 
অপ্রকান্তে ও ২০ . সহ. গোপনে দান করিয়াছিলেন, এমায় 

ছোইউতি এ মতের প্রতিবাদ কররয়াছেন। 
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(8) আবদ বেনে-হোমাএদ, এবনো-আবি হাতেম ও 
ওয়াহেদী হজরত এবনো!-আববাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন 

যে, যাহারা জেহাদ করা উদ্দেশ্যে ঘোটক প্রতিপালন করিতেন, 

তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়তটা নাজেল হইয়াছিল, ইহা আবু-ওষামা, 
আবুদ্দারদা, মকছুল, আওযদ্বায়ি ও রাবাহ বেনে-এজিদের মত । 

(৫) এমাম রাজি লিখিয়াছেন, ইতিপৃর্ধবের আয়ত নাজেল 
হইলে, আবছুর রহমান বেনে আওফ বারাগাবাসী দরিদ্র হেজরত-' 
কারিদিগের নিকট কয়েকটা দীনার প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
হজরত আলি (রাঃ) রাত্রে এক পালি খোর্খ। তাহাদের নিকট 

প্রেরণ করিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার নিকট তাহার এই ছদক। 

সমধিক গ্রীতিজনক হইয়াছিল। সেই সময় এই আয়ত নাজেল 
হইয়াছিল। 

(৬) আরও উক্ত এমাম লিখিয়াছেন, যাহারা সকল সময় 
ও সকল অবস্থায় দান করিতেন, লোকদ্দিগকে সংকাধ্যের জন্য 

উৎসাহিত করেন, যখনই কোন অভাবগ্রস্তের অভাব অনাটন 

হুয়, তাহার! অবিলম্বে ততক্ষণাৎ তাহার অভাব মোচনে চেষ্টাবান 

হয়েন, তীহারা উহ? কোন সময় ও অবস্থার সহিত নির্ধারিত 
করেন না, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। এই 

ব্যাপক অর্থই সমধিক উৎকৃষ্ট । মূলকথা, এই আয়তে দানার 
মহ] পুরস্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 

২৭৫। এই আয়তের কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা উল্লিখিত 

হইয়াছে। "প্রথম এই 'ষে, যেকণপ এক ব্যক্তি জেমের স্পর্শ 

করায় উল্মার্দ হইয়া যায়, লেইপ শুদখোরেরা কেয়ামর্তের দিবর 
উন্মাদ অবস্থায় পমুখিত হইবে, ইহা শ্দখোরদিগের বিশিষ্ট চিন্ধ, 

হাশর-প্রীস্তরবাসিগণ উক্ত লক্ষণ দ্বারা ধুঝিতে পারিবেন: হে, 
ইহারা হনইয়াতে সুদ ভক্ষণ করিত? | 
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দ্বিতীয় এই যে, এবনো"মোনাব্বাথ রলিয্লাছেন, যখন জোকে 
গোর হইতে সমুখিত হুইরে, দ্রুতগতিতে হাশর-প্রাস্তর-বাষি- 
দিগের দিকে ধারিগ্ত হইবে, কিন্তু সুদখোরগপ দণ্ডায়মান হইয়া 
-পতিত হইবে, যেরূপ ক্গেনগ্রস্ত উন্মাদ ব্যক্ষি দণ্ডায়মান 
অবস্থায় ভূ-পতিত হইয়া যায়, কেনন! তাহার! ছুনইয়াতে সুদ 
ঘক্ষণ করিয়াছিল, কেয়ামতের দিবস খোদাতায়াল। উক্ত স্থুদের 

অর্থ (সর্পাকারে ) তাহাদের উদরে প্রবেশ করাইয়া দিষেন, 
ইহাতে তাহাদের উদর ভারি করিয়া দিবেন, এই হেতু তাহারা 

সমুখ্খিত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়া যাইবে, দ্রুত গমন করার. ইচ্ছা 
করিবে, কিন্তু সক্ষম হইবে না। 

মেরাজের নিম্নোক্ত হাদিছ দ্বার! এই মত সমধিত হইয়াছে, 
(হজরত ) জিবরাইল (আঃ) জনাব নবি (ছাঃ )কে এরূপ, 

একদল লোকের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, ঘাছাদের প্রত্যেক 
ব্যক্তি বৃহৎ গৃহের স্যায় হইয়াছিল, তাহাদের একজন দগ্ডায়মাম 

হইলে, উদরের ভ্ভারে ঝুঁকিয়া ভূতলশায়ী হইয়া যাইতেছিল। 
হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে জিবরাইল, ইহারা কাহ'র! ? 

তিনি বলিলেন, ইহারা স্ুদর্গোর ছিল, জেনগ্রস্ত ব্যক্তিদের ম্যায় 
ইহাদের অবস্থ। হইয়াছে 

এববো-আবি হাতেম রেওয়াএত করিয়াছেন, রাছুঙগুল্লাহ ছাঃ) 
বঙ্গিয়াছেন, আমি মেক্সাজের রাতে এক লন্প্রদায়েদ নিকট নত 

হইলাম*-তাহাদের উদার গৃহন্লির স্যায়। উহাতে সর্প লধল 
রহিয়াছে, উহার বহিদেশ হইতে তৎসমুদয় পরিলক্ষিত হইতেছি। 
দামি 'বলিলাম, টচ্হাকা। কাহাক্স? তিনি নিন ইহা 
জদখোর। 
..এযাম রাজি তৃতীয় এর পাকার অর্গ এরকাশ চা রি 

শানে স্পৃর্ন করার অর্থ শরভাচনর মনয্তেকে তোগ্-রিকীয, 
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কামনা-বাষনা, চরিতার্থ করার ও খোদা ব্যতীত অন্য বিষয়ে 
সংলিপ্ত হওয়ার দিকে আহ্বান করা, যে ব্যক্তি এইরূপ হয়, সে 
ব্যক্তি ছুনইয়ার কার্যে বিব্রত হইয়া থাকে, একবার শয়তান 

তাহাকে নফছ ও কুকামনার দিকে আকর্ষণ করে, দ্বিতীয়বার 
ফেরেশতা তাহাকে দীন ও পরহেজগারির দিকে আকর্ষণ করে, 

কাজেই এই স্থলে মতির অস্থিরত। ও কার্য্যের বিশ্ঙ্খলত৷ সৃষ্টি 
হুইয়। থাকে, ইহাই শয়তানের দ্বারা উন্মাদ হওয়ার অর্থ। 

ুদখোর নিশ্চয় ছুনইয়ার প্রেমে অতিরিক্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে 
এবং উহাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন ০ উক্ত প্রেমে 

বিমুগ্ধ থাকা অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, উক্ত প্রেম তাহার ও আল্লাহ- 
তায়ালার মধ্যে অস্তরাল ত্বরূপ হইবে । অর্থ রাশির প্রেমের জন্ত 
ছনইয়াতে তাহার যে বিভ্রতা ছিল, তাহাই পরকালের বিব্রত! 
স্থ্টি করিবে, এবং তাহাকে লাঞ্থনাস্্চক অন্তরালে নিক্ষেপ 

করিবে। ইহাই আমার নিকট সমধিক উৎকৃষ্ট মত। 
আল্লামা আলুছী তফছিরে-রুহোল-মায়ানিতে লিখিয়াছেন, 

ইহা এবনো-আতিয়ার মত, কিন্তু ইহা প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের 
ও নবি (ছাঃ )এর হাদিছের বিপরীত মত, আর বিনা সঙ্গত 

কারণে এইরূপ মত গ্রহণ করা উাঁচত নহে। 
আল্লাহ বলেন, সুদখোরদিগের এইরূপ অবস্থা! হইবে, ইহার 

কারণ এই যে, তাহার৷ সুদকে ক্রয় বিক্রয়ের তুল্য হালাল জানিত্, 
অথচ খোদাতায়ালা. ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং 
সুদকে হারাম করিয়াছেন । 

যে ব্যক্তি, খোদার-.পক্ষ হইতে সদ. হারাম টিন্গা কারা 
নাজেল হওয়ার কথা অবগত হওয় মাত্র উহা! হইতে বিরত থাকে, 
কোরআনের ' এই হুকুম নাজেল হওয়ার পূর্বের সে যে সুদে গ্রহণ 
করিয়াছিল) - তাহ! -.ভাহার নিকট হইতে ফেরৎ লওয়া হইবে 'নী, 



ওয় পার। তেলকর রোছোল-.ছুরা আল-ঘাঁকারাহ , ১৬১ 

ইহা এমাম মোহম্মদ বাকের ও ছইদ বেনে জোবাএর হইতে 
উল্লিখিত হইয়াছে । কেহ কেহ এই অংশের এইরূপ অর্থ প্রকাশ 

করিয়াছেন, কোর-আনে সুদের হারাম হওয়ার আদেশ নাজেল 

হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া যে ব্যক্তি উছা হালাল হওয়ার 
মত ও ভক্ষণ করা ত্যাগ করে, সে বাক্তি এই হুকুম নাজেল 

হওয়ার পুরে যে সুদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে ছনইয়! এবং 
আখেরাতে কোন প্রকার শান্তি গ্রহণ কবিবে না। ইহ! 
তফছিরে-রুহোল মায়ানিতে লিখিত আছে 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এই শেষ মর্ম জ্ঞাজ্জাজ কতৃক 

উল্লিখিত হইয়াছে, কিস্তু ইহ। ছুর্্বল মত, কেননা এই আয়ত 

নাজেল হওয়ার পৃর্ব্বে স্থ্দ গ্রহণ হারাম কিস্বা গোনাহ ছিল না, 
কাজেই উহাব গোনাহ মাফ হওয়। এবং শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি 

পাওয়া যুক্তি-বিরন্ধ মত। প্রথম মতটী গ্রহণীয়, উহ! ছুদি 
কতৃক বিত হইয়াছে, তিনি উহার অর্থে বলিয়াছেন, উহ1 ফেরৎ 
দিতে হইবে না, কিন্ত যে ব্যক্তি উক্ত স্থদেব টাক! এখনও 

মাদায় করিয়া লয় নাই, উহ। তাহার পক্ষে গ্রহণ করা জায়েজ 

হইবে না, সে কেবল মূলধন প্রাপ্ত হ₹ইবে। 
তংপরে আল্লাহ বলিতেছেন ৮ 
যেব্যক্তি সুদ হারাম হওয়ার আয়ত নাজেল হওয়ার পরে 

উহ! হইতে বিরত থাকে, তাহার ব্যাপার আল্লাহতায়ালার উপর 

নির্ভর করে-_অর্থাং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে 
সুদ হইতে বিরত থাকার ক্ষমত। প্রদান করিবেন, নচেৎ লা। 
এইরাপ অর্থ তফছির এবনো-জরির, রুহোল-মায়ানি ও দোরোল- 
।মনস্থুরে ছইদ বেনে-জোবাএর কর্তৃক বণিত হইয়াছে । 
*. এমাম রাজি এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন” যে ব্যক্ি 
গুদ হালাল হওয়ার মত ত্যাগ করে, কিন উহ।' হারাম জানা 

সস 
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সত্বেও ভক্ষণ করিতে থাকে, তাহার ব্যাপার আল্লাহতায়ালার 

উপর নির্ভর করে, যদ্দি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে 
শাস্তি প্রদান করিবেন আর যাদ ইচ্ছ। করেন, তবে তাহাকে 

মাফ করিয়৷ দিতে পার্েন। 

মাগলানা আশরাফ আলি ছাহেব বায়ানেোল-কোর-আনে 

ইহ।র ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;_- 

“যে ব্যক্তি সুদের হালাল হওয়ার মত ও উঠ। ভক্ষণ করা 
ত্যাগ করিয়াছে, স্পঃ শরিয়তের নিকট তাহার তওবা গ্রহণীয় 

হইবে এবং তাহার গৃহীত সুদ তাহার আয়ত্বাধীন হইবে, কিন্তু 
তাহার আভ্যন্তরিক ব্যাপার-অর্থৎ সে অন্তরের সহিত উহ! 
ত্যাগ করিয়াছে, কিম্বা কপট ভাবে তওবা করিয়াছে, তাহ! আল্লাহ- 
তায়ালার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, যদি বিশুদ্ধ অন্তরে তওব! করিয়। 
থাকে, তবে আল্লাহতায়ালার নিকট উঠা ফলোদায়ক হইবে, 

আর যদি ইহার বিপরীত হয়, তবে উহা কাধ্যকরী হইবে ন1 1” 
তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;__ 
“যদি সে ব্যক্তি পুনরায় সুদ হালাল হওয়ার মত ধারণ করে, 

তবে সে কাফের হওয়ার জন্য চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে ।৮ 
পাঠক, মনে রাখিবেন, কোর-আনে সুদের হারাম হওয়ার 

আয়ত নাজেল হওয়ার পুর্বে সদ ভক্ষণ করিলে, তাহার এই 
ব্যবস্থা, কিন্ত এক্ষণে কেহ সুদ গ্রহণ করিয়া তওবা করিলে, 

তাহার পুর্র্বকার সুদের অর্থ হালাল হইবে না । | 
এমাম স্বাজি ও আল্লাম। আলুছি বলিয়াছেন, এই আয়তে 

সুদ তক্ষণ কয়ার কথ! উল্লিখিত হইলেও উহার দ্বারা যেকোন 
প্রকার উপন্বত্ব ভোগ করা হউক হারাম হইবে। সুদের অর্থ 
ছার সম্পত্তি ক্রয় করা, উহ। কর্জ, দিয়া লাভবান হওয়া, গচ্ছিত 
সা, অট্টালিকা ঞ্লস্তত করা, পুক্ষরিণী খনন কর! ইত্যাদি হারাম 
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হইবে, কিস্তু গ্রধানতঃ উহা দ্বার। খা্-মামগ্রী ক্রয় কবিয়! ভক্ষণ 

করা উদ্দেশ্য হয়, এই হেতু সুদ ভক্ষণ করার কথ! উল্লিখিত 

হইয়াছে। 

আববি 'বেবা” শর অর্থ বেশী হওয়া। শরিয়তে টাকাকডি 

বাকোন জিনিষ কজ্জ দিয়া প্রদত্ত জিনিষ অপেক্ষা অধিক গ্রহণ 
করাকে সুদ বল। হইয়া, থাকে। সুদ ছুই প্রকার, প্রথম ধার 
কর্জ সংক্রান্ত স্থদ, দ্বিতীয় নগদ ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত সদ । অজ্ঞ 

আরবদিদেগব মধ্যে ধার কর্জ সংক্রান্ত সুদ এই ভাবে প্রচলিত 

ছেল যে, তাঙ্ভাব' মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ নির্ঘারণ 

করতঃ টাক! প্রদান করিত, কিন্তু মুলধন স্থায়ী থাকিত, খণ 
পরিশোধেব নির্দিষ্ট তারিখ উপস্থিত হইলে, ঞ্কণী ব্যক্তির নিকট 

হইতে মুলধন পরিশোধ কবিয়। লওয়ার চেষ্টা করিত, যদি ঞ্ণী 
ব্যক্তি উহা. পবিশোধ কবিতে অক্ষম হইত, তব মহাজনগণ 

সময় বৃদ্ধি করিয়। টিত এবং ফ্ুণী বলিত, এই অবকাশের বিনিময়ে 
এত টাক! তোমাকে বেশী দিব। 

নগদ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সুদ এই ষে, এক সের গমের 

পরিবর্তে ছুই সেঃ গম দেওয়া হইত। 

প্রায় সমস্ত মোজতাহেদ উভয় প্রকার সুদ হারাম সাব্যস্ত 
করিয়াছেন, প্রথম প্রকার স্থদ কোর-আনের আয়ত দ্বারা এবং 
দ্বিতীয় প্রকার সুদ ছহিহ হাদিছ দ্বারা হারাম সপ্রমাণ করা 

হইয়াছে । 
| হজরত নবি (ছাঃ) হাদিছ শরিফে কেবল ছয়টী জিনিযর 

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা তিনি,ব জগ রি 

স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ, রৌপ্যের পর্ির্তে রৌপ্য, গমের প্ 
গম,, যবের পরিবর্তে ধৰ,. খোম্মার পরিবর্তে খো দা & লবণের 

পরিবর্তে লবণ তুল্য পরিমাণে হাতে হাতে করয়-বিক্রয় করি । 
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কেয়াছ অমান্য-কারিগণ উক্ত ছয় বস্ত ব্যতীত অগ্ভান্য বিষয়ের সু 
হাল.ল বলিয়াছেন, কিন্ত প্রায় সমস্ত ফকিহ উক্ত ছয়টা বিষয়ের 
উপর কেয়াছ করিয়া অন্যান্ত বিষয়গুলির সুদ হারাম সাব্যস্ত 

করিয়াছেন। 

এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, কোন খাঞ্-সামগ্রীর মধ্য হইতে 
যে জিনিষ তত্বল্য জিনিষের পরিবর্তে খিক্রিয় করিবে, তুল্য 

পরিমাণ গ্রচণ করিবে, অধিক পরিমাণ.গ্রহণ কাঁরলে সুদ হইবে, 

যদি গমের পরিবর্তে গম বিক্রয় করে, তবে সেই পরিমাণ গ্রহণ 

করিবে, বেশী গ্রহন করিলে সুদ হইবে, কিন্তু যদি গমের পরিবর্তে 

যব কিক্রয় করে, তবে তুল্য পরিমাণ গ্রহণ করা জরুরি নহে। 

আর স্বর্ণ স্বর্ণের পরিবর্তে, রৌপ্য রৌপ্যের পরিবর্তে গ্রহণ করিলে, 
তুল্য পরিমাণ গ্রহণ করিবে, কিন্তু অধিক পরিমাণ গ্রঠণ করিলে 

সুদ হইবে। 

স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য কিন্বা স্বর্ণের 

পরিবর্তে রৌপ্য ধারে বিক্রয় করিলে, সুদ হইবে । 

এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন +-- 

ওজনে কিস্বা পরিমাণে যাহ1 বিক্রেয় করা হয়, উহার কোন 

একটা সেই জিনিষের পরিবর্তে বিক্রয় কপিলে, তুলা পরিমাণ 

হওয়া চাই, বেশী হইলে সুদ হইবে, আর যদি এক প্রকার জিনিষকে 
অন্ক প্রকার জিনিষের সহিত বিক্রয় করিতে চাহে, তবে কম বেশী 

জায়েজ হইবে, কিন্তু ধারে বিক্রয় কর! জায়েজ হইবে না। 

_. বিদ্বান্গণ সুদ হারাম হওয়ার কয়েকটী কারণ নিষ্ধীরণ 
করিয়াছেন, প্রথম--এক টাকার পরিবর্তে ছুই টাকা লইলে, একটা 
টাক বিন? কোন বিনিনয়ে গ্রহণ করা হইবে, মন্তুষ্থের টাকা 
ভাঙার নিজের প্রয়োজন জন্য বায়িত হইবে, ইহার মহা গৌরব 
আছে। হজরত বলিয়াছেন, যেরূপ মন্তুষ্যের রক্তের সম্মান আছে, 



৩য় পার! তেল্কর রোছোল-_ছুর! আল-বাকারাহ। ১৬৪ 

সেইরূপ তাহাব অর্থের সম্মান আছে। এই স্ুুতে বিন। বিনিময়ে 
কাহারও অর্থ গ্রহণ কর। হারাম হইবে 

যদি কেহ বলেন, যদ্দি মহাজনের নিকট উক্ত টাকাগুলি 
থাকিত এবং সে উচ। দ্বার। ব্যবসায় করিত, তবে তন্্ব রা লাভবান 

হইতে পারিত। আর যখন খণী ব্যক্তির নিঞ্ট উক্ত টাকাগুলি 

কিছুকাল থ'কিল এবং সে উহ] দ্বারা লাভবান হইয়াছে, কাঞ্জেই 
অতিরিক্ত ট'কাটি এই লভ্যাংশের বিনিময়ে মহাজনকে দেওয়া 
যুক্তি-বিরুদ্ধ হইবেকে 

তহুত্তর আমি বলি, উক্ত টাক! দ্বার! লাভবান হওয়। সন্দেহ- 

বিষয়, হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্ত টাকাটী অতিরিক্ত 

ভাবে গ্রহণ কর! নিশ্চিত বিষয়, সন্দেহ-মূলক বিষয়ের জন্য নিশ্চিত 
ক্ষতি কর ক্ষতিশৃন্য নহে । 

দ্বিতীয় এই যে, ইহাতে লোকে ব্যবসায়-বাণিজা, যৌথ 
কারবার, শিল্প ও বিবিধ পেশ! হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে, কেনন] 
যেব্যক্তি বিনা কষ্টে সুদের টাকা উপার্জন করে, সে উপরোক্ত 
কষ্ট-সাধ্য কার্যে মনোযোগী হইবে কেন? আর উপরোক্ত বিষয়- 

গুলি দ্বারা মানবজাতি উপকৃত এবং ছুনইয়ার শাস্তি, শৃঙ্খল! ও 
কল্যাণ সাধিত হইয়! থাকে, কাজেই সুদের প্রচলন হইলে, মানব- 

জাতি ও জগতের অশেষ অপকার সাধিত হইবে, এই ছেতু উহা 
হারাম কর। হইয়া । 

তৃতীয় কর্ দিয়া লোকদিগের উপকার ও সহানুভূতি কর! 
মানবের কর্তব্য এবং যদি অর্থশালী দরিজ্র বিপন্ন হইত, তবে 

সে যেরূপ লোকের সহানুভূতি ও উপকারের আশ। করিত সেই 
অনুপাতে দরিজ্রদিগের অবস্থা বুঝিতে হইবে । ইহাতে ভ্রাতৃত্বের 
হুক বজায় হইয়। থাকে, প্রত্যেক মুছলমান আদম-সস্তান, এক 
নবীর উদ্দ্রত এবং এক স্থানের অধিবাসী, এই ভ্রাতৃত্বের খাতিরে 
সুদ লওয়া অনুচিত, এই কারণে উছা হারাম কর! হইয়াছে। 



১৬৬ কোর-আন শরিফ 

চতুর্থ খো'দাতায়ালার বিধান এই যে, ষে ব্যক্তি দয়ার উপযুক্ত 
ব্যক্তিদের উপর দয়া অন্্রগ্রহ করে, খোদা তাহার উপর দয়া 

অনুগ্রহ করেন, দরিদ্রদিগের নিকট হইতে বিনা বিনিময়ে টাকা 

গ্রহণ কর! নির্দয় ব্যবহার বাতীত আর কিছু নহে, কাজেই 

পরধালে খোদার দয়া অনুগ্রহের প্রত্যাশীকে এইরূপ নির্দয়মূল ক 
সুদকে হারাম জান! কর্তব্য। 

পঞ্চম, সুদখোরেরা সুদের টাকা বজ্র দিয়! দরিদ্রের অনাথা ও 

পিতৃহীনদিগের বিষয়-সম্পত্তি সমূলে গ্রাস করার কুসঙ্কল্প হৃদয়ে 
পোষণ করিয়া থাকে, এই হেতু তাহাদের অন্তর কালিমাময় ও 
কঠিন হইয় যায়, আর হৃদয়ের কাঠিগ্য খোদা-দর্শন লাভের 
অন্তরায় স্বরূপ হইয়া! থাকে, খোদার ভয় একেবারে তাহার অস্তর 

হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং সর্ধববিধ গোনাহ কার্যে লিগু 

হওয়া তাহার স্বভাব হইয1 পড়ে, ইনার প্রমাণ এই যে, তরিকত- 
পন্থিগণ সমস্ত শরীর ও অন্তরিন্দিয় দ্বার। খোদার জেক্র অনুভব 

করিতে থাকে, হঠাৎ সুদের বিছু ভক্ষণ করিলে, জেকর বন্ধ হইয়! 

যাঁয়, যদি ইহাতে অন্তর কালিমাময় ও কলুধিত না হইত, তবে 
এইবপ হইবে কেন? 

কোর-আন শরিফের উপরোক্ত অ'য়তে বুঝা যায় যে, শয়তানের 

স্পর্শ করায় মনুষ্য উন্মাদ হইয়া যায়, মোঁতাজেল! জাব্বায়ি ও 
শফেয়ি কাফফাল বলিয়াছেন যে, শয়তানের এইরূপ স্পর্শ ও 

উন্মাদ করার কাহিনী একেবারে বাতীল, আর ইহ! আরবদিগের 

ধারণ অনুমারে কথিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে এইরূপ বিষয়ের 

কোন মূল নাই। 
এমাম “রাজি তাহাদের এইরূপ বাতীল দাবির কথা উল্লেখ 

করিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নহে, ইহাই বিস্ময়কর বিষয়। 
তাহাদের প্রমাণ এই আয়ত 3 
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এ শয়তানের উক্তি ), "তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্ত 
নাই ।৯ 

ইহাতে বুঝ। যায় যে, শয়তান মন্থুত্যকে হত্য। করিতে, কষ্ট 
দিতে ও উম্মাদ কব্তে সক্ষম হইতে পারে ন|। 

দ্বিতীয়__শয়তান বায়ুর ম্যায় সুক্ষ বন্ত হইয়া কিরূপে শক্জি- 
শালী ও কঠিন বস্তুর ম্যায় মনুষ্যুকে উন্ম দ ও হৃত্যা। করিবে 

তৃতীয়-_যদি শয়'ঙান ইহা করিতে সক্ষম হইত, তবে ইমানদার- 

দিগের ম' শক্র হইয়া কেন তাহাদিগকে হত্যা, উন্মাদ ও হতজ্ঞান 

করে না তাহাদের অর্থ অপহরণ কবে না, তাহাদের অবহ্থ। 

শৃঙ্খলতা শৃনা করে না। 

আল্লামা আলুছি খলেন, হাদিছ শরিফে আছে, সন্তান তৃমিষ্ঠ 
হইলেই শয়তান তাহাকে স্পর্শ রিয়া থাকে, ইহাতে সে ক্রন্ন 

করিয়া! থাকে। কোন রেওয়াএতে আছে, শয়ভান তহার 

উরুদেশে আঘাত করিয়া থাকে। 

আরও হাদিছে আছে ঘ- 

তোমবা শিশুদিগকে সন্ধ্যার পৃর্বর্বে ব'হিরে ত্যাগ করিও না 

কেনন! উচ্চ শয়তানদ্িগের ইতস্ততঃ ভর ণকরার সময়। হজরত . 

নবি (ছাঃ )এব জামানায় একটা লোকে জেনেরা উড়াইয়া 

লইয়া গিয়াছিল, তৎপরে তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া যায় সেই 
ব্যক্তি তাহাদের কাহিনী প্রকাশ কবে। আহকামোল জ্বেন 

কেতাবে এইবপ বহু ঘটন! উ্ডিখিত হইয়াছে । | 

ছুয্নত-অল জামায়াতের মত এই যে এই আয়ত এবং অন্যান্য 
হাদিছে 'য জ্বেনদিগের ক'হিনী আছে, উহ! গকুত ঘটনা, উহার 

কুটার্থ গ্রহণ করা! মে”তাঁজেলী! ইত্যাদি বেদয় [তি মপরদায়ের রীতি, 
ইহাও শয়তানের কুমন্ত্রনা। 



১৬৮ কোর-আন শরিফ 

তাহারা যে আয়তটা পেশ করিয়াছেন, উহার মর্ম এই ষে, 
শয়তানের! মনুষ্যদিগকে তাহাদের অনুসরণ করার জন্য বল প্রয়োগ 
করিতে পারে না, তাহার! মনুষ্যদিগকে কষ্ট দিতে পারে কিন! 
এবং হত্যা করিতে পারে কিনা, ইহা উক্ত আয়তে নাই। যে ব্যক্তি 

নবি (ছাঃ )এর হাদিছ সমূহ অনুসন্ধান করিয়াছে, সে ব্যক্তি 
বহু হাদিছ এইরূপ পাইবে--যাহাতে শয়তান কর্তৃক এইরূপ 
ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার অকাট্য জ্ঞান লাভ করিবে । জ্ছেন 
শক্রদের বর্ষ! নিক্ষেপে মহামারীর স্থষ্টি হওয়ার হাদিছ এই কথার 
জবলস্ত প্রমাণ । 

কোর-আন শরিফের উক্ত আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
জ্বেনদিগের স্পর্শ করায় মনুষ্য হতজ্ঞান ও উন্মাদ হইতে পারে, 
কিন্ত ইহাতে ইহা! বুঝা যায় না যে, প্রত্যেক স্থলে জ্েনের স্পর্শ 
করায় মানুষ উন্মাদ ও হতজ্ঞ ন হইবে, বরং স্থূল বিশেষে জ্বেনের 

স্পর্শ করায় উহা সংঘটিত হয় এবং কোন কোন স্থলে গীড়ার জন্য 

এরূপ হইয়া থাকে, আর কোন স্থলে উভয়ের ক্রিয়ার জন্য এরূপ 
হইয়। থাকে। 

২৭৬। এই আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, খোদ। সুদকে 

হ্বাস করিয়। দেন এবং ছদকাকে বৃদ্ধি করিয়া দেন, ইহা! ছুনইয়াতে 

হইতে পারে এবং পরকালেও হইতে পারে। 

ছুনইয়াতে স্থদের টাকা কয়েক প্রকারে হাস হইতে পরে-_ 
প্রথম এই যে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন যদিও স্থদের টাকা! 

অধিক হইতে "অধিকতর হয়, তথাচ পরিণামে উঠা হু সপ্রাপ্ত 

হয় এবং বরকত নষ্ট হইয়া! যায়। 
আবছুর রাজ্ফাকের বর্ণনা ;- 

মোয়ম্মার বলিয়াছেন, স্ুদখোবের উপর ৪০ বৎসর অতীত 

ন। হইতেই উহার হারাম অর্থ হ্বাস প্রাপ্ত.হইবে। 



ওয় পার! তেল্কর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাহ । ১৬৯ 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, সকল ক্ষেত্রে এইন্ধপ না হইলেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ হইয়া থাকে। 

দ্বিতীয় এই যে, যখন দরিদ্রের। দেখিতে থাকে যে, স্থদখোরেরা 
সুদ ভাবে নিজেদের অর্থ উপার্জন করিতেছে, তখন তাহাদের 

উপর অভিসম্পাত প্রদান করিয়। থাকে, তাহাদের সহিত বিদ্বেষ- 
ভাব পোষণ করিয়। থাকে এবং তাহাদের উপর বদদোয়া করিয়া 

থাকে, ইহাতে তাহার অর্থের বরকত নষ্ট হইয়া থাকে এবং উহ! 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়। থাকে । 

তৃতীয় এই যে, যখন লো'কদিগের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ হইয়! 
পড়ে যে, একজন সুদখোর স্ুদভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে, 

তখন প্রত্যেক অত্যাচারী, দস্থা ও অর্থলোলুপের লোলুপ -দৃষট 
তাহার উপর পতিত হয় এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইহ 

প্রকৃত পক্ষে তাহার অর্থ নহে, কাজেই তাহারা উহা৷ তাহার নিকট 
হইতে আত্মসাৎ করিয়। থাকে, এই হেতু তাহার অর্থ নষ্ট 
হইয়া যায়। 

পরকালে সুদের অর্থ ক্ষতিতে পরিণত হওয়ার কয়েক প্রকার 

অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, হজরত এবনে।-আববাছ (রাঃ) 

বলিয়াছেন, খোদাতায়'ল! কেয়ামতে স্থদখোরের ছদক জেহাদ, 
হচ্জ ও আত্মীয়দিগের প্রতিদান কিছুই কবুল করিবেন ন| | 

দ্বিতীয় এই ষে, মৃত্যুর পরে স্থদখোরের সঙ্গে পাধিব ধন- 
সম্পত্তি থাকিবে না, কিন্তু উহার প্রতিফল ও শাস্তি তাহার সহিত 
স্থায়ী থাকিবে, ইহ] মহ! ক্ষতি। 

তৃতীয় এই যে, হাদ্িছে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ধনবান লোকেরা 

দরিজ্রদিগের ৫ শত বংসর পরে বেহেশতে প্রবেশ করিবে, ইহ 

'যে ধনবানেরা হালাল অর্থ উপার্জন করিয়াছিল, তাহাদের ব্যবস্থা 

আর যাহার। অকাটা হারাম অর্থ উপার্জন করিয়। থাকে, তাহাদের ' 
ক্ষতির পরিমাণ কিপ হইবে, তাহাই অনুধাবন কর! উচিত। 

সস | 



১৭০ ' কোরআন শরিফ 

ছদকানী অর্থের বৃদ্ধি ছুইগাতে কয়েক কারণে হইয়া থাকে, 
প্রথম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য হয়, আল্লাহ তাহার 

জন্য হইয়া যান, যখন কোন মনুষ্য দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হইয়াও 
আল্লাহতায়ালার বান্দাগণের উপকার করিতে থাকে, তখন আল্লাহ 

তাহাকে ছনইয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় ত্যাগ করেন না। 
হাদিছ শরিফে আছে, একজন ফেরেশত। প্রত্যেক দিবস উচ্চশকে 
ঝলেশ, হে খোদা, তুমি প্রত্যেক দানকারীর দানের বিনিময় 
প্রদ ন কর। | 

দ্বিতীয় এই যে, প্রত্যেক দিবস দাতার সম্ভ্রম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি 
হইতে থাকে, লোকদিগের অন্তরের ভক্তি তাহার উপর বদ্ধিত 
হইতে থাকে ও লোকের! তাহ! কর্তৃক সমধিক তৃপ্তি লাভ করিতে 
থাকে, ইহা টাকাকড়ি অপেক্ষ। সমধিক উৎকৃষ্ট। 

তৃতীয় এই যে, দরিদ্রগণ তাহার জন্য নেক দোয়! করিয়া 
থাকে, ইহাতে তাহার অর্থ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

চতুর্থ এই যে. যখন ইহা! প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে যে, অমুক ব্যক্তি 
দরিদ্র ও ছুর্বলদিগের অভাব মোচন করিতে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সহিত বিরোধ কর। 
হইতে হস্ত সঙ্কোচ করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক অত্যাচারী ও 
অর্থ-লে'লুপ ব্যক্তি প্রায় অধিকাংশ সচলে তাহার অর্থ আত্মসাৎ 
করা সঙ্গত মনে করে না, ইহ'ই ছনইয়'য় ছদকার টাক! বৃদ্ধি 
হওয়ার অর্থ। পরকালে ছদকার টাকাকড়ি বৃদ্ধি হওয়ার মন 
নিয়োক্ত হাদিছে বিবৃত হইয়াছে | 

ছহিত বোখারি ও মোছলেমে উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত 
বলিয়াছেন, যে ব্যাক্তি পাক ভাবে উপার্জিত একটী খোর্খ। ছদকা 
স্বরূপ প্রদান করেন, খোদা তাহার ছদকা কবুল করিয়া লন 
এবং উহ! বন্ধিত করিয়া পাহাড় তুল্য করিয়! দেন। 

$৯৮1৮ 



ওয় পারা তেলকর রোছোল--ছুর! আল্ধাকারাহ। ১৭৯ 

এবনেং-জবির একটা হাদদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, এক মুষ্টি 
জিনিস দান করিলে, খোদ কেয়ামতে উহা বন্ধিত করিয়া "হোদ” 

পর্বতের তুল্য কিন্বা৷ তদপেক্ষা বৃহৎ করিয়] দিবেন। 

তৎপবে খোদা বলিয়াঙ্ছেন, যে ব্যক্তি সুদকে হালাল জানিয়। 

কাফের হইয়াছে এবং যেব্যক্তি উহ] হারাম জানিয়াও ভঙক্ষণ' 

করিয়। থাকে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। ইহা এমাম 

রাজির বর্ণনা | 

এবনো-কছির ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ১ 

সুদাখার, খোদ। তাহার জন্য যে হালাল জীবিকা শিদ্ধারণ 

করিয়াছেন, তাহার উপর সন্তষ্ট থাকে ন। এবং খোদ] তাহ'র 

জন্ত যে মোবাহ পেশ। বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সে তাহা যথেষ্ট 

মনে করে না, বরং £স বাতীল ভাবে বিবিধ প্রকার হার!ম পেশ! 

দ্বারা লোকদিগেব- অর্থরাশি আত্মসাৎ করিতে চেষ্ট। করে, ইহাতে 
সে খোদার নেয়ামতের অকৃতন্ঞ্রতা প্রকাশ করিল এবং অত্যাচারী 

গোনাহগ ব নামে অভিহিত হইল, কাজেই মে যেরূপ অস্তরে 

অকৃতজ্ঞতা ঝরিল, সেইরূপ কা ষ্ ও কথার গোনাহগার হইল, 

খোদা এইরূপ অকৃতজ্ঞ গোনাহগারকে ভালব।সেন ন। | 
আল্লামা-আ'লুছি রুহোপ-মায়'নিতে ইহার অর্থে লিখিয়াছেন-- 

সদ হালালকারী কাফেরী কার্যো চিন্তন অভ্যস্ত হইয়াছে এবং 

সদ ভক্ষণ নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, খোদা এইরূপ লোককে 
ভালবাসেন না। 

তেবরাশি ও বয়হক্চির বর্ণনা 7 

হজরত বলিয়াছেন, স্রুদের একটী টাক গ্রহণ কর! ৩৬ বার 

ব্যভিচার কর! অপেক্ষা সমধিক কঠিন, যাহার ম|ংস হারাম ভক্ষণে 

বদ্ধিত হইয়।ছে, দোজখের অগ্নি উহার জন্য উপযুক্ত। 
এমাম বোথারির বর্ণনা +-- 



১৭২ ওয় পার! তেল্কঈ৯র রোছোল-_ছুর। আল-বাকারাহ। 

হজরত নবী (ছাঃ) একটী রক্তময় নর্দীর নিকট নীত হইয়া 

ছিলেন। উহার মধ্যস্থল্ে একটী লোক দণ্ডায়মান হইয়াছিল, 
উহার কুলে একটা লোক ( ফেরেশতা ) ছিল, তাহার সম্মুখে কতক- 
গুলি প্রস্তর ছিল, নদীর মধ্যস্ত লোকটী নদী হইতে উপরে উঠিবার 
সঙ্ক্ করিলে, তীরে দপ্ডায়নান লোকঞ্টী তাহার মুখে প্রস্তর 
নিক্ষেপ করতঃ তাহাকে কফিরাইয়া দ্িতেছিল। এইরূপ ষে কোন 
বারে সে নদী হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, খিতীয় লোকটা 

€ ফেরেশত।) প্রস্তর মারিয়া তাহাকে ফির|ইয়া দিতেছিল। 
হজরত জিবরাইল, ( আঃ) বলিয়াছিলেন, এই লোকটা সুদখোর। 

২৭৭ যেইমানদারেরা খোদার আদেশের অনুসরণ করিয়া 
খখাকে, খোদার কৃতজ্ঞত। স্বীকার করে এবং লোকদিগের উপকার 

করে, এই আয়তে তাহাদের প্রশংসা! কর। হইয়াছে । 
২৭৮। এই আয়ত কাহার সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে 

মতঙ্দে হইয়াছে । কেহ বলিয়াছেন, মক্ক। অধিবাসিগণ সুদ গ্রহণ 
করিতেন, তাহার! মক্ক' অধিকৃত হওয়ার দিবসে ইছলাম গ্রহণ 

করিলে, আল্লাহতায়ালা এই আয়ত নাজেল করিয়! আদেশ 

করিয়াছিলেন যে, তাহারা মূলধন ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না। ইহা! জোহাকের মত। 

এবনো-জারাএজ বলিয়াছেন, মছউদ, আবদ-ইয়ালজিল, হবিব 

ও রবিয়া ইহারা বন্্-আমর সম্প্রদায়ের চারি ভাই ছিল, ইহারা 
মোগিরার প্ুত্রগণকে কর্জ প্রদান করিয়াছিল। নবি (ছাঃ) 

তায়েফে পদার্পণ করিলে, উক্ত চারি ভাই ইছলাম গ্রহণ করিয়াছিল 
এবং নিজেদের সুদ মগিরার পুত্রগণের নিকট তাগাদা করিতে 
লাগিল সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল । 

ছুদি বলিয়াছেন, হজরত আব্বাছ ও মগিরার এক পুত্র অজ্ঞযুগে 
'লোকদিগের সহি সুদের কারবার করিতে শরিক ছিলেন, 
প্জাহাদের সম্বান্ধ এই আয়ত নাজেল' হইয়াছিল । 



ওয় পারা তেল্কর রোছেল--ছুরা আল-বাকারাহ। ১৭৬ 

আয়তের অব এই যে, হে ইমানদারেরা, যদি ভোমর। 

নিজেদর আম্মাগুলিকে খোদার শান্তি হইতে রক্ষা কর এবং 

যদি তোমরা ইমানের আহকাম অনুসারে কার্য্যকারী হও, 

তবে লোকদিগের টিকট তোমাদের যে সুদ বাকি আছে, তাহা 

ত্যাগ কর। ইহ] এমাম রাজির ব্যাখ্যা । 

আল্লামা অ লুছি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;--হে উক্ত যি 

যাহার! প্রকান্টে ইমান আনিয়াছ, তোমর। আল্লাহতায়ালার 
শাস্তি হইতে নিজেদিগকে রক্ষ। কর এবং যদি হৃদয়ের অস্তঃস্থল 

হইতে ইমান আনিয়া থাক, তবে লোকদিগের নিকট তোমাদের 
যে সুদ বাকি আছে, তাহা ত্যাগ কর। 

২৭৯। আল্লাহ বলেন, যদি তোমর। সুদ ত্যাগ না কর, 

তবে আল্লাহ ও রাছুলের যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস কর। এবনে।"জরির। 
প্রভৃতি হজরত এবনো-আব্বাছ কর্তৃক রেওয়এত করিয়াছেন, 

যে ব্যক্তি স্তুদে উপর স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকে, মুছলমানদিগের খলিফ,র 

উপর তাহাকে তওব। করিতে বল! ওয়াজেব, যদি সে তওবা ন! 
করে, তবে তাহার প্রাণ হত্য। করিবে । 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, খলিফ! উক্ত সুদের টাকা বাজেয়'প্ন 
করিয়া লইবেন এবং তাহাকে শাস্তি দি,.বন ও বন্দী করিবেন । 

আর যদি সুদখোর শক্তিশালী হয়,' তবে বিদ্রোহিদিগের স্থায় 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) জাকাত 

অনাদায়কারিদের সথিত জেহাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ যদি 
কোন সম্প্রদার আজান কিম্বা! মৃতদিগের দফন ত্যাগ করে, তবে 

খলিফা তাহাদের সহিত জেহাদ ফরিবেন। কেহ কেহ এইরূপ 

অর্থ প্রঞ্চাশ করিয়াছেন, যদি তোমর] সুদ হালপান হওয়ার মত 

ত্যাগ মা কর, তবে খোদীর ও তাহার রাছুলের জেহাদের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন কর। 



১৭৪ কোর.আন শরিফ 

আবুইয়।লি হজরত এননো-আব্বাছ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, 

এই আয়ত নাজেল হইলে, ছকিফ সম্প্রদায় বলিলেন, আল্লাহ ও 
রাছুলের সহিত জেহাদ করা? শক্তি আমাদের লাই। 

এবনো-জরির, আদ বেনে হোমাএদ ও এবনো-শণবি হাতেম 

হজরঙ এবনে(আব্বাছ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন ;__ 

£কয়ামভেব দিবস প্রদখোরকে বলা হইবে, তুমি খোদার সহিত 
(জহাদ করিতে নিাের অন্তর গ্রহণ কব। 

এই আয়তে স্ুদখোবের সম্বন্ধে মহা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন 
কর। হইয়াছে । 

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, এই স্থলে প্রকৃত জেহাদ করার 

কথা উল্লিখিত হয নাই, বরং কঠিন ভীতি প্রদর্শনের জন্য ইহ! 

কথিত হইয়াছে, পিস্ প্রথম মতই অধিক সংখ্যক টীকাকার কর্তৃক 
সমথিত হইয়াছে । 

তৎপরে আল্ল15 পালাতেছেন ১ 
যদি তোমরা নু ভঞ্চণ অথব। উহ! হালাল ধারণা হইতে 

তওবা কর, তবে খণীন নিরুট হইতে মূলধন অপেক্ষা অতিরিক্ত 
গ্রহণ পুর্বক তাহান উপর অত্যাচার করিও না এবং তোমরাও 

মূলধন অপেক্ষা কম গ্রহণ করার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইবে না__যাহাতে 
তোমরা অত্য।চাবিত হও । 

মোছলেমের বণন। ১ 

রাছুলুল্লাহ (ছ1ঃ) সুদ-গৃহিতা, সুদ-গ্রদাতা, উহার সাক্ষীন্ব় 
ও লেখকের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন। 

বয়হকির বর্থন! :_ 
হজরত মুছ! ( ২) বলিয়াছিলেন, হে প্রতিপালক, কোন্ 

ব্যক্তি কেয়ামতে হজিরাতোল-কোদছে' অবস্থিতি করিবে এবং 
তোমার আরশের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে? খোদ! বলিয়া- 
ছিলেন, যাহাদের চক্ষুগুলি পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 



৩য় পারা তেলকর রোছেোল-্-ছ্ুরা আলম্বাকারাহ। ১৭৫ 

ব্যভিচার করে ন। অর্থের দ্বার! স্থদ গ্রহণ করে না এবং বিচার 

ব্যবস্থ। প্রদান করতঃ উৎকোচ গ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য 

সুমংবাদ হউক। 

_.. হাকেমের বর্ণনা ১ 

হজরত বলিয়াছেন, যে কোন গ্রা'ম স্থুদ ও ব্যভিচার প্রকাশিত 

হইবে, তথায় খোদার আজাব নাজেল হইবে। 
আবুদাউদ ও এবনো-ম।জার বর্ণনা 

হজরত বলিয়াছেন, লোকদিগের উপর এক জামান! উপস্থিত 
হইবে যে, মেই সময় সকলেই স্ুদখের হইবে, যদি কেহ স্থুদ- 
গৃহিতা না হয়, উহ্বার ধুলি তাহার শরীরে লাগিবে--অর্থাৎ 
সুদখোরের দাওত ভক্ষণ করিবে। 

২৮*। এই আয়ত নাজেল হওয়ার কারণ এই যে, ইহার 
পুর্রবের আয়ত নাজেল হইলে, ছকিফ সম্প্রদায়ের চারি ভাই 
বলিলেন, খোদ। ও রাছুলের সহিত যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের 

নাই, তাহ।রা মূলধন গ্রহণ করিতে রাজি হইয়। মগিরার পুত্রগণের 
নিকট উহা! তাগ।দ| করিতে লাগিলেন, ইহাতে মগিরার পুত্রগণ 
অভাবগ্রস্ত হওয়ার আপত্তি উত্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, 

আমাদিগকে শষ্য পরিপক্ক হওয়। কাল পধ্যস্ত অবকাশ দিন। 

তাহারা অবকাশ দিতে অস্বীকার করিল, সেই সময় এই আয়ত 

হইয়াছিল। এই আয়তে অভাবগ্রস্তপ্দিগকে তাহাদের অভাব 
বুরীভূত হওয়া কাল অবধি অবকাশ দেওয়া ওয়াজেব হওয়া 

প্রমাণিত হয়, কিন্তু তকছ্িরকারকগণ ইহাতে মততেদ করিয়াছেন 
যে, কর্জ সংক্রান্ত দেনাতে অবকাশ দেওয়! ওয়ানেব, অথবা 

প্রত্যেক প্রকার দেনাতে অবকাশ দেওয়া! ওয়াজেব | 

শ্ঞ্জরত এবনো-আববাছ, শোরাএহ, জোহাক, ছোদী ও 
এবরাহিম বলিয়াছেন যে, ইহা কর্জ-সংক্গস্ত দেনার জন্য বিশিষ্ট 



১৭৬ কোর-আন শরিফ 

হুকুম, গচ্ছিত সংক্রান্ত দেনা কিম্বা অষ্ঠান্ত দেনার পক্ষে এই 
ব্যবস্থা নহে। 

কাজি শোরাএহ একজন লোককে বন্দী করিতে আদেশ 

করেন, ইহাতে সে দরিদ্র হওয়ার আপত্তি উত্থাপন করে, কাজি 

সাহেব বলিয়াছিলেন, কজ্জ সংক্রান্ত দেনার সম্বন্ধে অবকাশ 

দেওয়ার কথা আছে, কোরআন শরিফে গচ্ছিত বস্তগু'লকে 

মালিককে ফেরৎ দিতে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তথায় 
অবকাশ দেওয়ার কথ। বলা হয় নাই। 

মোজাহেদ, হাছান, জোহাক বলিয়াছেন, এই আয়ত হইতে 

প্রত্যেক প্রকার দেনাতে অবকাশ দেওয়৷ ওয়াজেব হওয়া প্রমাণিত 
হইবে। হজরত এবনো-আব্বাছের দ্বিতীয় রেওয়াএত এই মতের 

সমথন করে। 
কাজি প্রথম মতটী যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন, তৎপরে তিনি 

বলিয়।ছেন, এই আয়তের হুকুমের প্রতি কেয়াছ করিয়া অন্যান্য 

দেনাতেও অবক শ দেওয়া ওয়াজেব হইবে, ইহাই এমাম আবু 
হানিফা, মালেক, শাফিয়ি প্রভৃতি অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের 

মত। এবনো-জরির এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে কোন্ 
ব্যক্তিকে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত স্থির কর! হইবে, তাহাই বিবেচ্য 
বিষয়। 

যদি কোন দেনাদারের নিকট টাকাকড়ি কিম্বা এরূপ কোন 
বস্ত না থাকে যে, উহা বিক্রয় করিলেও উহার মূলা দ্বারা দেন! 
পরিশোধ হইতে পারে, তবে তাহাকে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত বল 
যাইবে, তাহাকে ঞ্ণের জন্য বন্দী কর! জায়েজ হইবে না। যদি 

কাহারও বাটার জমি কিন্বা কাপড় থাকে এবং উহ! বিক্রয় করিলে, 

উহার মূল্য দ্বাব দেনা পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তবে তাহাকে: 
অভাবগ্রস্ত বল। হইবে না।* . 



ওয় পার! তেলকর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাই । ১৭৭ 

যাহার নিজের ও পরিজনের এক দিবসেয় খোরাক, নামাজের 

বস্ত্র, শীত ও গ্রীষ্ম নিবারণের বস্ত্র থাকে এবং অন্ত কিছু না থাকে, 
তাহাকে অভাবগ্রস্ত বলিয়। গণ্য করা হইবে । 

ষদি কোন দেনাদার বলবান হয়) তবে দেনা পরিশোধ 

উদ্দেশে নিজেকে মহাজনের কিম্বা অন্যের নিকট চাকুরিতে 
নিয়োজিত করা ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ 

হইয়াছে, একদল বলেন, ওয়াজেব হইবে, অন্য দল বলেন, 
ওয়াজেব হইবে না। 

এইরূপ যদি কেহ খণগ্রস্তের দেন] পরিশোধ করিয়া তে 

রাজি হয়, তবে তাহার নিকট হইতে টাক! লইয়া দেনা! পরিশোধ 

কর! ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতেও মতভেদ হইয়াছে । একদল 

বলিয়াছেন, উহা! কবুল কর] ওয়াজেব হইবে, অন্ত দল বলেন, ন!। 
যদি কাহারও বাণিজ্য-দ্রব্য থাকে, কিন্তু উহার বাজারি 

মূল্য কম হইয়া গিয়া থাকে, আর তাহার অন্ত কোন বন্ত না 
থাকে, তবে ক্ষতি সহ উহা বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ 
করা জরুরি । 

যদি মহাজন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারে যে, দেনাদার অভাব- 
গ্রস্ত, তবে তাহার নিকট দেনার টাক তাকাদ1 করা এবং তাহাকে 

তজ্জন্য বন্দী কর| হারাম । আর যদি তাহার অভাবগ্রস্ত হওয়াতে 

স.ন্দহ হয়, তবে তাহার অভাব স্পষ্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যস্ত 

বন্দী করা জায়েজ হইবে। 
ঘদি দেনাদার অভাবগ্রস্ত হওয়ার দাবি করে, আর মহাজন 

অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে কোন বস্ত খরিদ করার জন্য কিন্ব। কর্জ 

লওয়ার বন্য দেনাদার হইয়া থাকিলে, দেনাদারকে হুইজ” 
সতাপরায়ণ সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে যে, তাহার উক্ত বন্ত 
কিন্বা! টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

শ্পহ৩ 
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আর যদি কোন বন্ধ নষ্ট হওয়ার দণ্ড, স্ত্রীলোকের মোহর কিন্ব। 

ভ্বামিন হওয়ার দেন! হয়, তবে দেনাদারের কথ। গ্রহণীয় হইবে, 
মহাজনকে ইহার বিপরীত প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। ইহা 

এমাম রাজির বর্ণনা । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, যদ্দি তোমর। দরিদ্র দেনাদারকে 

ভাহার দেন টাকার সম্পুর্ণ কিম্বা আংশিক ছদকা করিয়। দাও, 
তবে ছনইয়াতে তোমাদের মহ। সুখ্যাতি প্রচারিত হইবে এবং 

পরকালে মহা স্বফল লাভ হইবে। যদি তোমর! জান যে, অবকাশ 
দেওয়া অপেক্ষা! ছদক। দেওয়! সমধিক স্ুফলজনক, কিন্বা যদি 

তোমর। অবগত থাক যে, খোদা যাহা তোমার্দিগকে আদেশ 

প্রদান করেন, তাহা! তোমাদের জন্য সমধিক উপযুক্ত, তবে 

দেনাদারের দেনা সম্পূর্ণ কিন্ব। আংশিক মাফ করিয়। দিতে কু 
বোধ করিবে না। 

এবনো-আবি হাতেমের বর্ণনা ৮ 
ছইদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দরিদ্র দেনাদারের 

দেনার টাক! ছদক। স্বরূপ মা'ফ করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি মহা 
ছওয়াবের অধিকারী হইবে । আর যদি উহ! ছদকা না করে, 

তবে গোনাহগার হইবে না। আর যেব্যক্তি দরিদ্র দেনাদারকে 
বন্দী করে, সে গোনাহগার হইবে । আর যে দেনাদার দেনা 
পরিশোধ পরিমাণ টাকা সত্বেও দেনা পরিশোধ ন। করে, সে 
ব্যক্তি অত্যাচারী বলিয়। লিখিত হইবে । 

মোছলেম, আহমদ ও এবনো-মাঁজার বর্ণন। +__ 
হজরত রলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র দেনাদারকে 

অবকাশ দেয়, কিন্বা। উহার কিছু মাফ করিয়া দেয়, খোদা তাহাকে 
নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিবেন-_যে দিবস 
তাহার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্ক কোন ছায়া থাকিবে না। 
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আহমদের বর্ণনা ১--সজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে 

এষে, তাহার দোয়া মকবুল (গৃহীত ) হইবে এবং বিপদ দূরীভূত 
হইবে, যেন অভাবগ্রস্তের বিপদ দূরীভূত করিয়া দেয়। 

আহমদ, এবনো-মাজ। ও হাকেমের বর্ণনা $-- 

হজরত বলিয়াছেন, যে বাক্তি কোন দরিদ্র দেনাদারকে 

অবকাশ দেয়, পেব্যক্তি প্রত্যেক দিবস তাহার প্রদত্ত টাকার 

পরিমাণ ছদকার ফল প্রাপ্ত 'হইবে, আর দেনা পরিশোধের 

নির্ধারিত তারিখের পর হইতে উক্ত প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণ ফল 
প্রাপ্ত হইবে ্ 

আবুনইম ও বয়হকির বর্ণনা ;-- 

হজরত বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, খোদ] তাহাকে 
কেয়ামতের দিবস দোজখের তাপ হইতে উদ্ধার করতঃ আরশের 
ছায়ায় স্থান দান করেন, সে যেন ইমানদারদিগের সহিত নির্দয় 

ব্যবহার না করে, বরং তাহাদের সহত সদয় ব্যবহার করে। 

তেবরাণির বর্ণনা ; এ 

হজরত বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি রা দেনাদারকে অবকাশ 
দিয়াছিল, কিন্ব1! তাহার প্রদত্ত টাক। ছদকা1 করিয়া! দিয়াছিল 

এবং বলিয়াছিল, আমার প্রদত্ত টাকা খোদার সন্তোষ লাভ 

_উদ্দেশ্তে ছদক। স্বরূপ প্রদান করিলাম, .তৎপরে ঞ্কণপত্র (খত ) 

খান! ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, এই ব্যক্তি ফেয়ামতে প্রথমেই 
আরশের ছায়ায় স্থান প্রাপ্ত হইবে। 

মোছলেম ও তেরমেজির বর্ণন। 7 

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতে প্রাচীন উদ্মতের মধ্য একটী 
ধনী লোকের হিসাব গ্রহণ করা হইবে, তাঁহার অঙ্থ' ফোন নঁকী 
ছিল না, করের সে ব্যক্তি জোকর্দিগেক সহিতি-কাঁরবারি - কাঁয়িত, 
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নিজের দাসদিগকে আদেশ করিত যে, তাহারা ফেন অভাবগ্রস্ত 

লোকদিগকে মাফ করিয়া! দেয়। আল্লাহতায়ালা বলিবেন” 

আমি উক্ত ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিলাম 1--দোঠ, ১/৩৬৮-৩৭০, 

এঃ ত£, জঃ) ৩৬৭-৭*, কঃ, ২।১৭৮-৩৮০, রু১, মাস ১৫০০, এ ক 
২1১৮১--১৮৩। 

২৮১। হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, এই আয়ঙটা 

কোর-আন শরিফের শেষ আয়ত, হজরত জিবরাইল ( আঃ) 
বলিয়াছিলেন, হে মোহাম্মদ, এই আয়তটী ছুরা বাকারার ২৮ৎ 
আয়ত স্থলে স্থাপন কর, হজরত নবি (ছাঃ) ইহার পরে ৮১ 

দিবস জীবিত ছিলেন, কেহ বলেন, ২১ দিবস, কেহ বলেন, 

৭ দিবস এবং কেহ বলেন, ৩ ঘণ্টা জীবিত ছিলেন। ইহা এমাম 

রাজির বর্ণনা । 

এবনো-জরির ও এবনো-কছির ছইদ বেনে জোবাএর হইতে 

উল্লেখ করিয়াছেন যে, হজরত (ছাঃ) এই আয়ত নাজেল 

হওয়ার পরে ৯ দিবস জীবিত ছিলেন। দোরেধল-মনছুরে হজরত 

এবনো-আব্বাছ হইতে ৮১ দিবসের কথা এবং ছইদ বেনে জোবাএর 
হইতে ৯ দিবসের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

আয়তের অর্থ এই ;-_চে ধনাঢ্য লোকের, সহকারী ও 

লোকজন-বলে বলীয়ান লে।কেরা, তোমরা উক্ত কেয়ামতের কিন্ত 

মৃত্যুর দিবসের ভয় কর--যে দিবসে তোমরা আল্লাহতায়ালার হুকুম 
বিচার নিম্পত্তি ও স্তুফঙ্গ প্রতিফলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে, 
তৎপরে প্রত্যেক প্রাণী-_যাহা৷ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহার পু 
ফল প্রাপ্ত হইবে, দে যে সংকাধ্য করিয়াছে, তাহার পূর্ণ ফ 
গ্রদান কর! হইবে, উদ্ধার ফল কম কর! হইবে না, সে যে গোনাহ 

করিয়াছিল, তদপেক্গ? অধিক শাস্তি প্রদত্ত হইবে না।--দো+১।৩৭* 
কক; মাছ ১৫০০1৫০১, এ ক ২১৮৪, কঙ ২৩৮০15৮১,। 
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(২৮২) হে ইমানদারেরা, যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট কালের 
জন্য ধারের ব্যবসায় করিতে থাক, তখন উহ1 লিপিবদ্ধ কর এবং 

তোমাদের পরম্পরের মধ্যে একজন লেখক যেন ন্যায়ভাবে 
লিপিবদ্ধ করে এবং কোন লেখক যেরূপ আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা 

দিয়াছেন, সেইরূপ ষেন লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে অস্বীকার না করে, 
অতএব তাহার লিপিবদ্ধ করা উচিত। এবং যাহ'র উপর অছোর 

স্বত্ব (ঞ্কণ) প্রতিপন্ন হইয়াছে, সে যেন লেখককে লিখিত বিষয় 
বলিয়া দেয় এবং যেন তাহার শ্রতিপালক খোদাকে ভয় করে 

এবং উহা হইতে কিছু হাস না করে। তৎপরে যাহার উপর স্বত্ব 
প্রতিপন্ন হইয়াছে, সে যদি নির্বোধ কিন্বা হুর্বল হয় অথবা 

লেখককে লিখিত বিষয় বলিয়া দিতে সক্ষম না হয়, তবে যেন 
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তাহার অভিভাবক লেখককে লিখিত বিষয় শ্যায়ভাবে বলিয়। জী 

এবং তোমাদের পুরুষদিগের মধ্যে ইইজন সাক্ষী চেষ্টা কর, কিন্ত 
যদি উভয় সাক্ষী পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও হুইটী 

স্ত্রীলোক এরূপ সাক্ষিগণের মধ্যে হইবে-_যাহাদিগকে তোমরা 
পছন্দ করিয়। থাক, (এইরূপ বিধানের উদ্দেশ্য এই যে,) যদি 

উভয়ের একজন তুলিয়া যায়, তবে তাহাদের একে অন্তকে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। আর যখন সাক্ষিগণ আহত হয়, তখন যেন 
তাহারা অস্বীকার না করে এবং তোমর! নিদ্দিষ্ট কালের দেনা 

অল্প হউক, কিন্ব। বেশী হউক লিপিবদ্ধ করিতে মনঃক্ষুপ্ন হইও লা, 
ইহ! আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক সুবিচার এবং সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠার 
পক্ষে সমধিক দৃঢ় নিয়ম (কিম্বা সহায়তাকারী ) এবং তোমাদের 

সন্দেহ না করার সমধিক নিকট পন্থা, কিন্তু যে সময় তোমরা 

নগদ ক্রয় বিক্রয়ে পরস্পরে আদান প্রদান করিয়। থাক, তখন 

উহা! না লিখলেও তোমাদের কোন দোষ হইবে না এবং যখন 

তোমর! ক্রয়-বিক্রয় কর, তখন সাক্ষী রাখিও এবং যেন কোন 

লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দেওয়া! না হয়, আর যদি তোমর! 

(এইরূপ ) কর, তবে নিশ্চয় উক্ত কাধ্য তোমাদের পক্ষে গোনাহ- 

জনক এবং তোমরা আল্লাহকে তয় কর এবং আল্লাহ তোমাদ্দিগকে . 
শিক্ষ। প্রদান করেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞ। 

২৮৩। আর যদ্দি তোমরা বিদেশে থাক এবং লেখক প্রাপ্ত 

না হও, তবে বন্দকের উপযুক্ত বস্তগুলি ( মহাজনের ) অধিকারতূক্ত 
করিয়া দেওয়। হইবে। আর যদি তোমাদের কেহ অন্যের উপর 

বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে যাহাকে গচ্ছিত প্রদান কর! হইয়াছে, 
সেষেন নিজের গচ্ছিত ( দেন!) প্রত্যাবর্তন করে এবং নিজের 
প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং তোমর! সাক্ষ্য গোপন 
করিও না, আর যে ব্যক্তি উহা গোপন করে, নিশ্চয় তাহার 
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অস্তর গোনাহগার হইবে, আর তোমর। যে কার্য করিয়া থাক, 
আল্লাহ তৎসম্বদ্ধে সমধিক অভিজ্ঞ। 

উঠান! *__ 
এমাম এবনো-কছির এমাম আহমদের রেওয়াএতে উল্লেখ 

করিয়াছেন, এই আয়তটী নাজেল হইলে, হজরত নবি (ছাঃ) 
বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় ( হজরত ) আদম ( ছাঃ) প্রথমেই অস্বীকার 
করিয়াছিলেন, যখন আল্লাহ আদমকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার 

পৃষ্ঠদেশ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত তাহার যে বংশধরগণ স্থজিত 

হইবেন, তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাহার সমক্ষে পেশ 
করিলেন, ইহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে অতি সুন্দর 

আকুতিধারী দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আমার 

প্রতিপালক, ইনি কে? আল্লাহ বলিলেন, ইনি তোমার পুত্র 
দাউদ। (হজরত) আদম (আঃ) বলিলেন, হে মামার প্রতিপালক, 
তাহার বয়স কত হইবে? আল্লাহ বলিলেন, ৬০ বৎসর হইবে । 

€( হজরত ) আদম ( আঃ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি 
তাহার আয়ুষ্ষাল বৃদ্ধি করিয়া দ্াও। আল্লাহ বলিলেন, ইহা 
হইতে পারে না, কিন্তু তোমার আয়ুফ্ষালের কিয়দংশ লইয়া 
তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারি। আদমের আয়ুক্ষাল 

সহস্র বংসর ছিল, তখন আল্লাহ দাউদের পরমায়ু আরও ৪০ বৎসর 
বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং এত সম্বন্ধে একখান। স্মরণ-পত্র 

লিপিবদ্ধ করিলেন ও ইহার উপর ফেরেশতাগণকে সাক্ষী স্থির 
করিলেন । 

. তৎপরে যখন হজরত আদম (আঃ)এর ম্ৃত্যুকাল সন্গিকট 

হইল এবং ফেরেশতাগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি 
বলিলেন, এখনও আমার আয়ুক্ষাল শেষ হইতে ৪০ বৎসর অবশিষ্ট 
রহিয়াছে, ইহাতে ফেরেশতাগণ বলিলেন, নিশ্চয় তুমি উহা৷ 

তোমার পুত্র দাউদকে প্রদান করিয়াছ। ( হজরত ) আদম (আঃ) 
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বলিলেন, আমি এরূপ করি নাই। তখন আল্লাহ উক্ত স্মরণ- 

লিপিকে প্রকাশ করিলেন এবং ফেরেশতাগণকে সাক্ষী স্বরূপ 

উপস্থিত করিলেন। তৎপরে (হজরত ) দাউদ (আঃ)এর 

আয়ুফফাল শত বংসর ও (হজরত ) আদম ( আঃ)এর আয়ুফা'ল 

সহস্র বসর পুর্ণ করিয়া দিলেন । 
এই আয়ত কোন্ সম্বদ্ধে নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে তিন 

প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়, হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) 

বলিয়াছেন, ইহ দাদন সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, যখন হঞ্জরত 

নবি (ছাঃ) মদিনা! শরিফে আগমন করিয়াছিলেন, তখন মদিনা- 

বাসিগণ ছুই তিন বৎসর মিয়াদে খোম্মার দাদন দিতেন, ইহাতে 

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দাদন দিতে ইচ্ছ! 

করে, সে যেন নিন্দিষ্ট পরিমাণে, নির্দিষ্ট ওজনে ও নির্ধারিত 

তারিখে দাদন দেয়। 

দ্বিতীয় একদল বলেন, কর্জ দেওয়। সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল 

হইয়াছিল, কিন্তু ইহ! ছুর্বল মত, কেননা এই আয়তে যে দেনার 

কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে সময় নিদ্দিষ্ট করার শর্ত করা 

হইয়াছে । আর কজ্জের টাকার পরিশোধ করার কাল নিদ্ধারিত 

করা সম্ভব হয় না। 
তৃতীয়-_অধিকাংশ টীকাকারের মত এই যে ক্রয় বিক্রয় চারি 

প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম এই যে, নগদ ক্রয় বিক্রয় করা হয়, 

ইহা এই আয়তে মোদাইয়ানার লক্ষাস্থল হইতে পারে না। 

দ্বিতীয় বিক্রীত বস্ত নগদ না হইয়া ধার হয় এবং মূল্য ধার হয়, 
এইরূপ ক্রয় বিক্রয় বাতীল, কাজেই এই আয়তের হুকুমের 
অন্তর্গত হইতে পারে না। | 

তৃতীয় কোন বস্ত ধারে বিক্রয় করা। চতুর্থ অগ্রিম মূল্য 

লইয়া কোন বস্ত বিক্রয় করা, এই ছুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় এই 
--২৪ 
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আয়তের. অন্তর্গত হইবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে দাদন 
প্রদ্াতাকে দাদনের বন্ত প্রদান. করার তারিখ নির্দিষ্ট করা জরুরি, 
সেই ধারে কোন বস্ত বিক্রয় করিলে, মূল্য পরিশোধের তারিখ 
নির্ধারিত করা জরুরি, কিন্তু যদি কেহ দাদনে বলে যে, শত্য 
কর্তনের দিবসে উহা! পরিশোধ করিব, তবে ইহাতে কোন দিবস: 

নির্ধারিত হওয়া বুঝায় না, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে দাদন জায়েজ' 
হইবে না। 

'ফেকহের কেতাবে দাদনের জায়েজ হওয়ার শর্তগুলি বিস্তারিত 

রূপে লিখিত আছে, দাদন দিতে গেলে তৎসমস্তের প্রতি লক্ষ্য 

রাখা উচিত। 

হজরত নবি (ছাঃ) ধলিয়াছেন ৮ %)%০ 31 ০৮৪৮ ৩৩ ৩৮০ ৬১৬০ 
“যে ব্যক্তি কোন ইমানদারের ক্ষতি করে কিন্বা তাহার সহিত 

প্রবর্থনা করে, সে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে ।” 

এই হাদিছে বুঝিতে পার! যায় যে, দাদন প্রদাতা এইরূপ 
ভাবে বস্তুর মূল্য স্থির করিবে না-_যাহাতে বিক্রেত। ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

এইবূপ ধারে কোন বস্তু বিক্রয় করিলে, এরূপ মূল্যে বিক্রয়! 
করিবে--যাহাতে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 

দোরেল-মোখতারে আছে ;_- 
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৯৫ 
“কঞ্জ দেওয়ার আবশ্যকতায় অল্প বস্তকে অধিকতর মুল্যে 

ক্রয় কর! জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ (তহরিমি ) হইবে ।” 

তৎপরে লিখিত আছে 7 
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ওয় পারা তেলকর রোচ্ছোল-.স্ছুর আল-বাকারাহ | ১৮ 

“তদ্পেক্ষ!দাদন সমধিক যদ্দ, কেনন! কতক পল্লী এই দাদনে, 
নি হইয়। গিয়াছে ।” 
এই আয়তে দাদনপত্র অথবা খণ্পত্র লিখিবার অথব৷ রা | 

সাক্গী স্থির করার কথা বল। হইয়াঞ্ছে, উদ্দেষ্তট এই যে, ইহাতে. 

উভয় পক্ষের উপকার হইবে, কেনন! যখন দার্দন প্রদাতা বুঝিতে . 

পারে যে, তাহার প্রদত্ত টাকা ও দাদনের বস্ত্র পরিশোধের" 

তারিখ লিপিবদ্ধ কর হইয়াছে এবং ইহার সাক্ষীও শ্থিরীকৃত . 
তখন চুক্তি অপেক্ষা অধিকতর বস্তুর দাবী করিতে এবং নির্দিষ্ট 

তারিখের পূর্বে তাগাদা করিতে সাহসী হইবে ন' আর দেনাদার 
যখন চুক্তিপত্র লিখিত হওয়ার ও নিয়মিত সাক্ষী প্রমাণ থাকার" 
কথা বুঝিতে পারে, তখন প্রদত্ত টাকার কথা অস্বীকার করিতে, 

সাহসী হইবে না এবং নির্দিষ্ট তারিখে দাদনের বস্ত প্রদান করিতে- 

তৎপূর্রব হইতে সংগ্রহ করিতে সাধ্যসাধনা করিবে, শ্ই উপকার" 
হেতু খোদাতায়াল৷ এই হুকুম করিয়াছেন, কিন্তু চুক্তিপত্র লিখিয়া 
লওয়া ও দুইজন সাক্ষী স্থির করা কি, ইহাতে বিদ্ধানগণের মতভেদ 

হইয়াছে । একদল বিদ্বান উহ]! ওয়াজেব বলিয়াছেন, ইহা আতা, 

এবনো-জোরাএজ নখযির ও এবনো-জরিরের মত । 

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, উহা! ওয়াজেব ছিল, তৎপারে উহা 
মনছুখ হইয়। গিয়াছে, ইহা হাছান, শা+বি ও হাকামের মত। 

অধিকাংশ ফকিহ মোজতাহেদের মত এই যে, উঠ! মোস্তাহাব» 

তাহাদের দলীল এই যে, সমস্ত মুছলমান-দেশে অধিকাংশ মুছলমান 
ধারে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু উহার জন্ ফ্ণপত্র জিপিবন্ধ- 

করেন মা এবং হুইজন সাক্ষী স্থির করেন না, ইহাতে বুঝ! যায় 
ষে, উভয় বিষয় ওয়াজেব ন। হওয়ার প্রতি এজম! হইয়াছে। 

দ্বিতীয় উভয় বিষয় ওয়াজেব হইলে, 'মুছলমানদিগের উপর 

মহণ কষ্টকর ভর অর্পণ কর! হইবে, আ'র ( হজরত.) নবি (ছাঃ), 
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বলিয়াছেন, আমি সহজ সাধ্য হানিফিয়া ধর্দ্দের সহিত প্রেরিত 

'হুইয়াছি। ইহা এষাম রাজির বর্ণনা । 
এবনো-কছির বলিয়াছেন, মানুষের স্বত্ব সুদৃঢ় করা ও স্মরণ 

রাখ! উদ্দেশ্যে লিখিবার আদেশ করা হইয়াছে । যদি কেহ 
বলেন, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে; _ 
“হজরত বলিয়াছেন, আমরা উম্মি সম্প্রদায়, লিখিতে ও হিসাব 
করিতে জানি না।” 

পক্ষান্তরে কোর-আনের উক্ত আয়তে লিখিতে আদেশ কর! 

হইয়াছে, এতছুভয়ের মধ্যে কিরূপে সমতা স্থাপন কর! হইবে ? 
তছুত্তরে বলি, ধশ্ম লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা ছিল না, কেননা 

আল্লাহতায়ালা লোকদিগের পক্ষে কোর-আন কণস্থ করা সহজ 
করিয়া দিয়াছিলেন। হজরতের হাদিছগুলি কণস্থ ছিল। আর 
আল্লাহতায়াল। এস্থলে মনুষ্যদিগের কতক ক।রবার সম্বন্ধে লিখিতে 

আদেশ করিয়াছেন, ইহা! ওয়াজেব নহে, বরং উপদেশ মূলক 
আদেশ 

আবুছইদ, শা"বী, রবি, হাছান, এবনো-জোরাএজ, এবনো-জয়েদ 

প্রভৃতি বলিয়াছেন, উহ। ওয়াজেব ছিল, তৎপরে ওয়াজেব হওয়ার 
হুকুম নিয়়োক্ত আয়ত দ্বারা মনছুখ হইয়াছে, আয়ত'টা এই ;__ 
যদি তোমাদের একে অন্তকে বিশ্বাস করে, তবে যে ব্যক্তি গচ্ছিত 
রাখিয়াছে, সে যেন নিজের গচ্ছিত ( দেন) পরিশোধ করে 1” 

আরও ছহিহ বোখারিতে কয়েক স্থানে নিম্নোক্ত হাদিছটা 

উল্লিখিত হইয়াছে ;-_ 

হজরত বলিয়াছেন, বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়ের একজন লোকের 
সমালোচনা! করিয়াছিলেন, সে ব্যাক্তি উক্ত সম্প্রদায়ের কোন 
ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল ষে, সে তাহাকে সহস্াক। 

কর্জ দিবে। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, তুমি আমার নিকট 
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সাক্ষিগণকে আনয়ন কর, ষেন আমি তাহাদিগকে সাক্ষী রাখিতে 

পারি। ইহাতে প্রথম ব্যক্তি বলল, আল্লাহতায়াল। যথেষ্ট সাঙ্গী। 

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট 
জামিন আনয়ন কর। প্রথম ব্যক্তি বলিল, আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট 

জামিন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি সতা বলিয়াছ। তখন সে 
তাহাকে নির্দিষ্ট মিয়াদে সহজ টাক প্রদান করিল । তৎপরে 

প্রথম ব্যক্তি সমুদ্রের পথে বাহির হুইল, নিজের মনফ্কামন৷ পূর্ণ 
করিয়া একখান। নৌকা চেষ্টা করিল--যেন উহার উপর আরোহণ 

করিয়া তাহার নিদ্দি্ মিয়াদে উক্ত মহাজনের নিকট উপস্থিত 

হইতে পারে, কিন্তু সে নৌক! প্রাপ্ত না হইয়া একখান। কাষ্ঠ 

লইয়। উহ! ছিদ্র করিল এবং উহার মধ্যে সহস্র দ্রীনার এবং 
তাহার মহাজনের নামে লিখিত পত্র স্থাপন করিয়। উহার হিদ্র 

বন্ধ করিয়া দিল। তৎপরে সে উক্ত কাষ্ঠ লইয়া সমুদ্রের তীরে 
উপস্থিত হইয়া বলিল, হে খোদা, তৃমি জান, নিশ্চয় আমি অমুকের 
নিকট হইতে সহত্র দীনার কর্জ লইয়াছি, নে ব্যক্তি আমার 

নিকট জামিন চাহিয়াছিল, আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহতায়াল। 

ষথেষ্ট জামিন। ইহাতে সে রাজি হইয়াছিল। তৎপরে সে আমার 

নিকট সাক্ষী চাহিয়াছিল, আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ যথেষ্ট 

সাক্ষী, ইহাতে সে রাজি হইয়াছিল। আমি তাহার টাকাগুলি 

তাহার নিকট প্রেরণ করার জন্য নৌকা পাওয়ার জন্য সাধ্য- 

সাধনা করিঙ্গাম, কিন্ত ইহাতে সক্ষম হই নাই। নিশ্চয় আমি 

উক্ত দীনারগুলি তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম, তৎপরে সে 

তৎসম্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, এমন কি উহা উহার মধ্যে ডূবিয়া 
গেল। তৎপরে সে প্রত্যাবর্তন করিল এবং এমতাবস্থায়. নিষের 

গহরে পৌছিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল । যে ব্যক্তি তাহাকে 

ছিয়াছিল সে ব্যক্কি বাহির হইয়! অনুসন্ধান করিতে লাগিল ॥ 
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'ষদি কোন নৌকা! তাহার অর্থ লইয়া পৌছিয়া থাকে, হঠাৎ 
একখান। কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইল-_বাহার মধ্যে তাহার অর্থগুলি ছিল। 
সে ব্যক্তি উহ! নিজের পরিজনের ( জ্বালান) কাষ্ঠরপে গ্রহণ 
-করিল। যখন সে কাষ্ঠধানা ফাড়িয়। ফেলিল, উক্ত টাঞ্চা ও পত্র 
'প্রাপ্ত হইল। তৎপরে দেনাদার মহাজনের নিকট উপস্থিত হইলে, 

সে বলিল, তুমি যে টাকাগুলি কাষ্ঠের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলে, 
তাহা! আল্লাহ আমার নিকট তোমার পক্ষ হইতে গিট 
দিয়াছেন । 

ইহ] প্রাচীন শরিয়ত, ইহাতে ফ্ণপত্র গ্গেখার ও সাক্ষী স্থির 

'কর।র ব্যবস্থা নাই, হজরত ইহ। উল্লেখ করিয়া এনকার (প্রতিবাদ) 

করেন নাই, কাজেই ইহা আমাদের শরিয়তের গ্রহণীয় ব্যবস্থা 
হইবে । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তোমাদের পরস্পরের এই 

চুক্তিপত্রধান! একজন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া 

দেয়, ন্যায়সঙ্গত ভাবে লেখার অর্থ .এই যে, খণের টাকা সম্বন্ধে 
কম বেশী না করে এবং এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করে-_ষাহ। 

আবশ্যক হইলে, প্রামাণ্য হইতে পারে। 
দ্বিতীয় এই যে, যদি লেখক ফকিহ হয়, তবে তাহার পক্ষে 

এরূপ ভাবে লেখ! জরুরি যে, একের পক্ষে বিশিষ্টভাবে অধিকতর 
সাবধানতা অনলম্বন না কর! হয়, বরং এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ কর! 

আবশ্যক যে, একে যেন অন্তের স্বত্ব নষ্ট না৷ করিতে পারে, এভৎ 
সম্বন্ধে প্রত্যেক পক্ষ নির্ভাক থাকিতে পারে । 

তৃতীয় এই যে, কোন ফকিহু বলিয়াছেন, উহা! এরপ ভাবে 
লিখিবে, ঘেন বিদ্বানগণের নিকট সর্ধবাদিসম্মত মত হয় এবং 

“যেন কোন যুছলমান কার্জি কোন মোজতাহেদের মজহাব মতে 
উহা বাতীল প্রতিপন্ধ করার সুঘোগ প্রাপ্ত না হয়।. 



ওম পারা তেল্কর রোছ্বোল--.ছুবাআল-বাকারাহ। ১৯১ 

চতুর্থ এই যে, লেখক যেন অস্প$ শবগুলি ব্যবহার না. করে, 
সাহার, মম্ম লইয়। উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়া 

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গেলে, লেখকের ফকিহ 
৪ মোজভাহেদগণের মজহাৰ সযূহে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্াক। 

আরও এইরূপ সাহিত্যিক হওয়া উচিত ষে, দ্বার্থবাচক শব ব্যবহার 
নাকরে। ইহা এমাম রাজির বর্ণনা । 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, কতক বিদ্বান এই আয়তটা 
প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দলীল লিপিবন্ধ 

করিবে, সে ব্যক্তির সেই সম্বন্ধে তত্ববিদ, ধর্মাভীরু ও বিশ্বাসভাজন 
হওয়! আবশ্যক, আর যে ব্যক্তি এইরূপ গুণসম্পন্ন না হয়, 
ইছলাম-জগতের খলিফা! কিন্ব। তাহার নায়েৰ (প্রতিনিধি) অশান্তি 
নিবারণ ও অধিক বিরোধ দূরীকরণ উদ্দেশ্যে তাহাকে দলীল 
'দস্তাবেজ লিখিতে নিষেধ করিয়। দিবেন। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, লেখক যেন গ্কণপত্র লিখিয়া দিতে 

অস্বীকার না করে, যেহেতু আল্লাহ তাহাকে লিখিবার নিয়ম শিক্ষা 
প্রদান করিয়াছেন এবং শরিয়তের আহকাম জ্ঞানপাভে গৌরবান্িত 

করিয়াছেন, এই হেতু উক্ত নেয়া'মতের (সম্পদের ) কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ কল্পে নিজের মুছলমান ভ্রাতার কার্ধ্য উদ্ধার করিয়া! দিতে 

'স্ণপত্র লিখিয়া দেওয়। উৎকৃষ্ট নিয়ম, ই আদেশটা উপদেশ- 
মূলক, ইহাতে ফ্ধণপত্র লিখিয়া দেওয়া ওয়াজেব প্রতিপন্ন না 
হইলেও 'মোস্তাহাব হইবে। 

দ্বিতীয়, এমাম শাবির মত এই যে, লেখকের পক্ষে স্কণপত্র 

_লিখিয়া দেওয়া ফরজে-কেফায়া, বদি একজন ব্যতীত লেখক 'ন৷ 
গাওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি উহা লিখিয়৷! দেওয়া ওয়াজেব 

হইবে, আর যদি কতকগুলি লেখক পাওয়া যায়, তবে “কোন 
একজন লিখিয়া দিলে, 'সকগেই দানি. হইতৈ - পি্কৃতি লাভ 



১৯২ কোর-আন শরিফ 

করিবে, আর কেহই লিখিয়। না৷ দিলে, সকলেই গোনাহগার 

হইবে। 

তৃতীয় মত এই যে, লেখকের প্রতি চুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়। 

ওয়াজেব ছিল, কিন্তু তৎপরে লিখিত ১৯৫০ ১) শর ১০৫) 
*এবং কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না।” এই 

আযম়তাংশ হইতে উহার ওয়াজেব হওয়া মনছুখ হইয়া! গিয়াছে। 
চতুর্থ মত এই ষে, যদি কোন লেখক লিখিতে চাহে, তবে 

আল্লাহতায়াল। তাহাকে যেরূপ শিক্ষ! প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ 

ভাবে লিখিয়৷ দেওয়া, উহার কোন শর্ত নষ্ট না করা, উহাতে 

এরূপ অতিরিক্ত কথা যোগ না কর৮-যাহাতে কোন পক্ষের 

উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়__স্যায়সঙ্গত ভাবে লেখা ওয়াজেব। ইহ। 

এমাম রাজির বর্ণন। | 

তৎপরে খোদ। বলিতেছেন ;-- 

লেখকের কর্তব্য এই যে, আল্লাহতায়ালা যেরূপ তাহাকে 

শিক্ষা দিয়াছেন, সে যেন সেইকর্নপ লিপিবদ্ধ করে, ইহ! প্রথম 
কথাকে দৃঢ় কর! উদ্দেশ্যে বল] হইয়াছে। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;_ 

দেনাদার ব্যক্তি কি লিখিতে হইবে, তাহ! লেখককে বলিয়। 

দিবে, ইহাতে সে কত টাকা পাইয়াছে, কোন্ বস্তু দিবে, কি 
পরিমাণ বন্ত দিবে, কোন্ প্রকারের, কোন্ গুণের বস্ত দিবে, 

তাহার স্বীকারোক্কি হইয়! যাইবে। 
আর যেন,সে খোদাকে ভয় করে এবং যে পরিমাণ টাক। 

লইয়াছে, তাহার কিছুই কম করিয়া না লিখাইয়। দেয়। 
আর যদি দেনাদার “ছফিহ' কিম্বা 'জইফ হয় অথবা লিখাইক্া 

দিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার কার্য প্ুরিচালক ষে কেহ হষ্টক 
মা কেন, ম্তায়সঙ্গত ভাবে উহা! লিখাইয়া দিবে । 
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এস্থলে “ছফিহ' শব্দের অর্থ এবনো-জয়েদেক। মতে বর্বর, 
মোজাহেদের মতে লিখাইবার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, এঙাম শাফিসিি 
মতে অপব্যয়কারী ও ছোদীর মতে নাবালেগ। 

জইক শব্দের অর্থ বালক, হতবুদ্ধি, উন্মাদ কিন্ব! অতিবৃদ্ধ । 
লিখাইয়। দিতে অক্ষম হওয়ার অর্থ যে ব্যক্তি বোবা, অতিশয় 

তোলা, ভাষা-অনভিজ্ঞ, বন্দী, অনুপস্থিত কিম্বা যে ব্যক্তি এই 
কারবারের হিতাহিত কিছুই জানে না। এই কয়েক শ্রেণীর 

লোকদের লিখাইয়া দেওয়া কিনব স্বীকার করা শরিয়তে ছতিহ 

নহে, কাজেই তাহার প্রতিনিধি পরিচালক যে কেহ হয়, সেই 
উহ। লিখাইয়! দিলে যথেষ্ট হইবে, কিন্ত যেন সে কোন পক্ষের 
কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না করে। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন 7; 
তোমরা এই ব্যাপারে ছুইজন সাক্ষী চেষ্টা কর কিম্বা! হুইজন 

লোককে সাক্ষী নিয়োজিত কর, উঞ্ত সাক্ষীদ্বয় তোমাদের 
সম্প্রদায়ের ছইজন পুরুষ লোক হয়, ইহার তিন প্রকার অর্থ 

হইতে পারে, প্রথম এই যে, উত্ত পুরুষদ্ধয় মুছলমান হইবে, 
কাফের হইলে জায়েজ হইবে না। 

দ্বিতীয় এই যে, আজাদ (স্বাধীন ) হইবে, দাঁস হইলে জায়েজ 
হইবে না। তৃতীয় এই যে, ধন্মভীরুতার জন্য যাহাদিগকে সাক্ষী 

নির্বাচন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাক । ইহা! এমাম রাজির বর্ণনা । 
এবনো-জরির মোজাহেদ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, “তোমাদের 

শ্রেণীর পুরুষগণ হইতে বুঝা যায় যে, কাফের হইবে না এবং 
মুছলমান আজাদ হইবে । 

কার্জি শোরাঁএহ, এবনো-ছিরিন, আবুছওর, ওছমান বাতি 

আহমদ বেনে হাস্বল ও এছহাক বলিয়াছেন, গোলামের সাক্ষ 
মঞ্জুর হইবে ; পক্ষান্তরে এমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি « 
অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন ঘষে, উহা গৃহীত হইবে না। | 

স্্প্্ীরি 



৪ কোরআন দ্রীয়িফ ্ 

এমামি রাজি অধিকাংশ বিদ্বানের মতের সমর্থন কল্পে এই 
প্রন্দাণ উপস্থিত কক্সিয়াছেন যে, এই জ্মায়তে খোদা বলিয়াছেন,” 

“যখন সাক্ষিগণকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহার1 যেন অঙ্থীকার 

না করে।” 

এই আয়তে বুঝা যায় যে, সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়া স্থলে 
উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব, আর সাক্ষী গোলাম হইলে, তাহার 

প্রভুর বিনা অন্মতি সাক্ষ্য দেওয়া স্থলে উপস্থিত হওয়। হারাম, 

ফাঁজেই গোলাম সাক্ষী হইতে পারে না, ইহ] উৎকৃষ্ট প্রমাণ। 

'তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ৮ 

যদি ছুইজন পুরুষ সাক্ষী না হয়, তবে একজন পুরুষ ও ছুইজন 
স্রীলোক সাক্ষী হইলে যথেষ্ট হইবে। 

ইহাতে বুঝা! যায় ষে, দেন সম্বন্ধে চারিটী স্ত্রীলোকের অথব। 

একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না! । 

এক্ষণে ইহাই বিচারধ্য বিষয় যে, একটা পুরুষ লোকের স্থলে 
দুইটা স্রীলোকের সাক্ষ্য কোন্ কোন্ স্থানে গৃহীত হইবে 1 এমাম 

শাফেয়ি বলেন, টাকাকড়ির ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন স্থলে 

তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। এমাম মালেক বলিয়াছেন, 
উকালাত এবং অছ্িয়েতে তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে, কিন্তু 

“ছয্ ও “কেছাছে' তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এমাম 
আবু হানিফা বলিয়াছেন, হদ্দ ও কেছাছ ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে 

তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহা হইবে। 

সমস্ত বিদ্বান বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের গোপনীয় বিষয়গুলিতে 

তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে, স্ত্রীলোকের স্কতু, গর্ভ, সন্তান প্রসব, 
কৌমার্ধ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে। 
সস্তান ভূমিষ্ঠ হুইয়া শব্ধ করিগ্লাছিল কিনা, ইহাতে স্ত্রীলোকের 
সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম 
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আজম (রঃ) বলিয়াছেৰ, একটী আলোকের সাক্ষ্যে তাহারগ্জা নার্ক। 
পড়। জায়েজ হইবে, কিন্তু তাহাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 1 
কর! হইবে না, তাহার ছুই শিষ্য বুলেন। ইহাতেও তাহাকে 
উত্তরাধিকারী স্থির কর। হইবে। 

একটা স্ত্রীলোকের কথায় আকাশ মেঘাচ্ছন্প অবস্থায় রমজানের 

চন্দ্র উদয় হওয়া স্বীকৃত হইবে, কিন্তু শওয়ালের চন্দ্র উদয় হওয়া 

'ুইটা পুরুষ লোক কিন্ব! একটা পুরুষ ও দুইটা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য 
ব্যতীত প্রতিপন্ন হইবে ন। বয়হকি ও হাকেম হজরত 

এবনো-আব্বাছ হইতে নাবালেগের সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়ার কথা 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ৮ 

এরূপ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে--যাহাদিগকে তোমর। 

পছন্দ করিয়া থাক। ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহারা ধান্মিক 

*( দীনদার পরহেঙ্গগার ) হইবে, তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে, 
ফাছেকের ( হৃষম্মশীলের ) সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না। 

এমাম রাঞ্জি লিখিয়াছেন, এই আয়তে বুঝ। যায় যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নহে। 

ফকিহগণ বলিয়াছেন, সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার জন্য দশটা শর্ত 
আছে,স্বাধীন, বালেগ, মুছলমান, ধর্মভীরু হওয়া, যে বিষয়ে 

সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তৎসম্বদ্ধে অভিজ্ঞ হওয়া, সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য 

প্রদানে নিঙ্গের কোন লাভ না করা, নিজের ক্ষতি নিবারণ 

ফ্ীদদশ্য না হওয়া, অতিশয় ভ্রমকারী না৷ হওয়া, মন্ুত্যত্ব বর্জিত 
না হওয়া এবং যাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে, তাহার শত্রু 

এনা হওয়া? 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন 7-- 

একটী পুরুষের স্থলে ছুইটী হ্রীলোককে নিদ্ধারণ করার কারণ 



১৯৬ কোর-আন শরিফ 

এই যে, যদি তাহাদের একজন কোন কথ! তুলিয়া যায়, তকে 
ছ্িতীয় জন তাহাকে স্মতণ করাইয়া দিবে। 

স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিতে সমধিক আর্দরত্ব (রতুবত ) বর্তমান 
থাকে, এই হেতু তাহাদের স্মৃতিশক্তি সাধারণতঃ কম হইয়া থাকে, 
অনেক ক্ষেত্রে তাহার ঘটনাগুলি ভূলিয়া যায়। ইহা এমাম রাজি 
ও আল্লাম৷ আলুছির বর্ণনা । 

এবনে।-কছির বলিয়াছেন, যে হেতু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম 

হইয়া থাকে, এই হেতু হুইটা স্ত্রীলোককে পুরুষের স্থলে স্থাপন 
করা হইয়াছে । 

ছহিহ মোছলেমে হজরতের এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে, 
হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, হে স্ত্রীলোকেরা, তোমবা ছদকা 

প্রদান কর এবং অধিক পধিমাণ এস্তেগফার কর-__-কেনন! আমি 

তোমাদিগকে দোজখবাসিদিগের অধিকাংশ দর্শন করিয়াছি। 

তংশ্রবণে একটা স্ত্রীলোক বলিল, ইয়। হজরত, আমাদের কি 
দোষ যে, আমব। দোজখবাসিদিগের অধিক পরিমাণ হইব] 
হজরত বলিলেন, তোমর! অধিক পরিমাণ অভিসম্পাত প্রদান 

করিয়া থাক এবং স্বামীদিগের অকৃতজ্ঞত1 প্রকাশ করিয়া থাক । 

আমি তোমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে অল্পতর ও ধর্মে সমধিক অনিপুণ 

এবং অধিকতর বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধিলোপকারী কাহাকেও দর্শন 
করি নাই। 

সেই স্্ীলোকটী বলিল, ইয়া হুজুর, বুদ্ধি ও ধর্মের অল্পতা 
কিরূপ? হঙ্ররত বলিলেন, ছুইটা স্ত্রীলোকের সংক্ষ্য একটা পুরুষ 
লোকের নাক্ষের তুল্য, ইহা তোমাদের বুদ্ধির অল্পতার পরিচায়ক ॥ 

তোমরা ঞ্তুকালে নামাজ ও রোজা ত্যাগ করিয়া থাক, ইহা 
তোমাদের ধন্মের অনিপুণতা'র চিহ্ন । 

তৎপরে অংল্পাহ বলিতেছেন ;-- 



৩য় পারা তেলকর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাহ। ১৯৭ 

যখন সাক্ষীগণর্ে আহ্বান কর! হয়, তখন যেন তাহার! বক্ষ 

প্রদান করিতে অস্বীকার না করে, এই অংশের ব্যাখ্যায় চারি 
প্রকার মত উল্লিখিত হইয়াছে 

. প্রথম এই যে, যখন সাক্ষিদিগকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আহ্বান 
করা হয়, তখন উহা! অস্বীকার করা নিষিদ্ধ, এই সাক্ষ্য প্রদান কর। 

কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি একজন সাক্ষী থাকে, তবে 
ভাতার পক্ষে সাক্ষা প্রদান"করিতে উপণ্ঠিত হওয়। ওয়া 

বজ সাক্ষী থাকিলে, উহ। ফরজ্জে-কেফায়। হইবে। 

ইহাতে বুঝ! যায় যে, কোন বিষয়ের সাক্ষী হওয়া ওয়াজেধ 
হইবে না, কিন্তু যদি কেহ সাক্ষী হয়, তবে উক্ত সাক্ষ্য প্রদান 

করা আবশ্যক মতে ওয়াজেব হইবে, ইহ! মোজাহেদ, আবু-মাজলাজ। 
আমের, আতা, এবরাহিম, ছোদী, ছইদ্র বেনে জোবাএর প্রভৃতির 
মত। এমাম রাজি এই মতটী সমধিক ছহিহ ও এবনো-জরির 

ইহ! সমধিক উৎকুষ্ট মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
দ্বিতীয় কেহ কোন বিষয়ের সাক্ষী হইতে কাহাকে আহ্বান 

করিলে, প্রত্যেক অবস্থায় সাক্ষী হওয়া ওয়াজেব, ইহ৷ অস্বীকার 
করা নিষিদ্ধ, ইহ। রবিবেনে আনাছ, কাতাদ1 ও কাফফালের 

মনোনীত মত 
তৃতীয় যদি অন্ত কেহ না থাকে, তবে তাহার পক্ষে সাক্ষী 

হওয়া ওয়াজেব। 

চতুর্থ সাক্ষী হওয়া এবং সাক্ষ্য দিতে কাজির নিকট উপস্থিত 

হওয়া উভয় বিষয় ওয়াজেব, ইহার কোন একটী অস্বীকার করিলে 
গোনাহগার হইবে, ইহ! হজরত এবনো-আব্বাছ ও হাছান বাছারির 
মত | 

রবি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি বন্ছু লোকের নিকট উপস্থিত হুইয়! 

কোন ঘটনার সাক্ষী হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্ত 



১৪৮ কোর-আন শরিফ 

কেহই তাহার অনুসরণ করিল না, সেই সময় এই আয়ত নাজেল 
হইয়াছিল। 

এমাম রাজি প্রথম মতটা যুক্তিযুক্ত হওয়ার কয়েকটী প্রমাণ 
উল্লেখ করিয়াছেন 

এবনো-কছির লিখিয়াছেন, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে 

এই হাদিছটা উল্লিখিত: হইয়াছে, হজরত (ছাঃ ) বলিয়াছেন, আমি 
কি তোমাদিগকে মন্দ সাক্ষীদিগের সংবাদ প্রদান করিব না £ 

যাহারা সাক্ষী হইতে আহ্বান করার পুর্বে সাক্ষী হইয়া থাকে । 
অন্ত রেওয়াএতে আছে, ততপরে একদল লোকের আবির্ভাব 

হইবে--তাহাদিগকে সাক্ষী হইতে আহ্বান করার পূর্বে তাহারা 
সাক্ষী হইবে। 

এই হাদিছটা মিথ্যা সাক্ষীদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, 
সমস্ত সাগ্ষীদিগের সম্বন্ধে কথিত হয় নাই, কেননা ছহিহ 

মোছলেমের একটী হাদিছে আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, 

আমি কি তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট সাক্ষীগণের সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান 

করিব না? যাহারা আহ্বান করার পূর্বে সাক্ষী হওয়ার জন্য 
উপস্থিত হইয়! থাকে, তাহারাই এই শ্রেণীভুক্ত । 

_ তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন 7. 

তোমর! নিন্দি্ট মিয়াদে গৃহীত দেনা (স্বত্ব) অল্প হউক, আর' 
বিস্তর হউক, তৎসংক্রান্ত ক্কণপত্র কিম্বা! চুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে 
মনঃকষুপ্ন হইও না, কেননা অল্প টাকা সম্বন্ধে বেশী টাকার ন্যায় 
সাবধানত। অবলম্বন করা উচিত, অনেক ক্ষেত্রে সামান্ত টাকার 
জন্য মহ! অশাস্তি ও ভয়ঙ্কর বিরোধের স্থষি হইয়া থাকে। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ২. 

এই চুক্তিপত্র লিখিয়। দেওয়া আল্লাহতায়ালার নিকট সমধিক: 
স্থুবিচার, ইহা ধর্মসংক্রাস্ত কল্যাণ । সাক্ষ্য প্রদান কলে সমধিক: 

দৃঢ়তা প্রদাতাও মহায়তাকারী, ইহ পঠদ্থিব কল্যাণ। 



ওয় পার! তেল্কর পোছোল--ছুত্ধা আল্-বাকারাহ। ১৯৯ 

তোমাদের সন্বেহ নিবারণ কল্পে সমধিক নিকট, ইছাতে নি 

চুক্তির সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না, অঙ্ক পক্ষ তাহাকে 
কোন বিষয়ে মিথ্যাবাদী কিস্বা জ্রটাকারী বলিয়া পরনিন্দার 

গোনাহুতে লিপ্ত হইবে না, কাজেই ইহা নিজের ও পরের ক্ষতি 
নিবারণকারী | 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;- 

অবশ্ট যদি তোমরা কোন ক্রেয় বিক্রয়ে নগদ আদান প্রদান 

কর, তাবে তোমাদের পক্ষে চুক্তিপত্র না লিখিলেও কোন দোষ 
হইবে না, কেনন! ইহাতে বিরোধ ও ভুলত্রাস্তি হইয়া থাকে নী 
এবং ইহাতে চুক্তিপত্র লেখার আদেশ হইলে লোকদিগের উপর 
মহ] কষ্টকর ভার অর্পণ কবা হইবে। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-_ 

এই নগদ আদান প্রদানের ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তিপত্র লেখা রহিত 

হইয়া গেলেও তোমরা! লাকদিগকে সাক্ষী রাখিবে। এমাম 

রাজি বলেন, ইহ অধিকাংশ টীকাকারের মত, কিস্তু ইহ1 উপদেশ- 
মূলক আদেশ, ওয়াজেব নহে । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 

লেখক যেন কম-বেশী লিখিয়! কিম্বা সাবধানতা ত্যাগ করিয়! 

কোন পক্ষের ক্ষতি না করে, . সাক্ষী যেন অনুপস্থিত থাকিয়। কিস্বা 
এরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া-_যাঁহাতে কোন প্রকার উপকার 

সাধিত ন! হয়, স্বত্বধারীর কোন ক্ষতি না করে। 

দ্বিতীয় এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, যেন লেখক ও সাক্ষীফে 
ক্ষতিগ্রস্ত তর! না হয়। 

এবনো-জরির, রবি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যখন এই হুকুম 

নাজেল হইয়াছিল যে, “লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না কয়ে” 
তখন একজন লোক. লেখকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলির, ভুমি 
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আমার জন্ত খণপত্র (বা চুক্জিপত্র ) লিখয়! দাও, তখন সে বলিত 
ঘে আমি কোন কার্ধ্ে সংলিপ্ত আছি, কিম্বা আমার কোন 

প্রয়োজন আছে, তুমি অন্য লোকের নিকট গ্রমন কর। তংশ্রবণে 
সে তাহাকে ধরিয়া বলিত, নিশ্চয় তুমি আমার জন্ত চুক্তিপত্র 
লিখিয়া দিতে আদিষ্ট হইয়াছ, সে তাহাকে ত্যাগ করিত না এবং 

অন্ত লোক পাওয়া সত্বেও তাহার ক্ষতি করিত, সেই সময় এই 

আয়ত নাজেল হইয়াছিল । 

আল্লাম! আলুছি বলেন, আয়তের এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, 
লেখককে পারিশ্রমিক ন! দিয়া ও সাক্ষীকে শহর হইতে আসিবার 

ব্যয় বহন করিতে বাধ্য করিয়া যেন ক্ষতিগ্রস্ত না কর! হয়। 

প্রথম মতটী হাছান, তাউছ, কাতাদ1 ও অধিকাংশ টীকাকারের 

মত, দ্বিতীয়টী এবনো-মছউদ, আতা ও মোজাহেদের মত। 

আভিধানিক মর্ম্ের হিসাবে প্রত্যেক অর্থটী সম্ভবপর, জাজ্জাজ 

প্রথম মতটা মনোনীত স্থির করিয়াছেন । 
তংপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 

যদি তোমরা অপকার কর, তবে খোদার আদেশ লঙ্ঘনকারী 

হইবে, সমস্ত আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়ে খোদার ভয় কর, খোদ! 
তোমাদের দীন ও ছুনইয়ার কল্যাণকর বিষয়গুলির সম্বন্ধে শিক্ষা 
প্রদান করেন, আল্লাহ দীন ও ছুনইয়ার সমস্ত কল্যাণকর বিষয়ে 
সমধিক অভিজ্ঞ। 

(২৮৩) এই আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, যদি তোমরা 
বিদেশে থাক এবং লেখক প্রাপ্ত না হও, তবে কোন বস্ত মহাজনের 
নিকট বন্ধক স্বরূপ রাখিয়া তাহার অধিকারভুক্ত করিয়া দিবে। 

সমস্ত ফকিহ বিদ্বান একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বিদেশে হউক, 

জার স্বদেশে হউক, লেখক উপস্থিত থাকুক আর নাই থাকুক, কোন 
দা বন্ধক রা! জায়েজ। 
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মোজাহেদ বলিয়াছেন, বিদেশ ব্যতীত বন্ধক গ্রহণ কর! জায়েজ” 

হইবে না, তাহার এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
ছহিহ বোখারির 'হাদিছে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) একজন 

য়িছদীর নিকট নিজের জেরা বন্ধক রাখিয়াছিলেন । 

এই আয়তে বুঝ! যায় যে, বন্ধৰ বন্ধকগৃহীতার দখলে থাকা 
জরুরি। ইহাতে বুঝ! যায় যে, এজমালি সম্পত্তির বন্ধক রাখা 
জায়েজ হইবে না। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন $-- 

যদি কেহ কোন লোকের বিশ্বাসপরায়ণতার উপর নির্ভর করতঃ 

'বিন৷ লিখিত চুক্তিপত্র, সাক্ষী ও বন্ধকে তাহাকে ধরণ প্রদান করে, 
তবে দেনাদারকে নিজের দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য । 

যখন মহাজন তাহার ধিশ্বাসপরায়ণতার উপর নির্ভর করিয়া তান্কাক 

নিকট চুক্তিপত্র, সাক্ষী ও বন্ধকের দাবি করে নাই, তখন তাহার 
আল্লাহকে ভয় করিয়। কার্য কর। উচিত । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;__ 

যদি দেনাদার উপরোক্ত ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়। উক্ত 

দেন। অস্বীকার করিয়া বসে, তবে যে কেহ উহা অবগত থাকে, ০ 

যেন মহাজনের হক রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত 
হয় এবং সত্যকথ। গোপন না করে। যেব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন 

করে, তাহার অন্তর গোনাহগার হইবে । তোমরা যে কাধ্য কর, 
খোদ। তাহ! অবগত আছেন। 
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২৮৪। আছমান সমূহে এবং জমিনে যাহ। কিছু আছে--তাহ। 
আল্লাহরই (স্থষ্টি ), আর তোমাদের অন্তর সমূহে যাহা কিছু, 
আছে, যদি তোমরা উহ প্রকাশ কর কিন্বা গোপন কর, আল্লাহ্ 

তোমাদের নিকট উহার হিসাব লইবেন, অনস্তর তিনি যাহাকে 
ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করিয়া! দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, শান্তি 

প্রদান করিবেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে মহ] শক্তিশালী । 
২৮৫ | রাছুল এবং ইমানদারগণ তাহার প্রতিপালকের পক্ষ 

হইতে তাহার উপর যাহা নাজেল কর হইয়াছে, তাহার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন ॥ প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাহার ফেরেশতাগণ, 

তাহার কেতাব সকল ও তাহার রাছুল সকলের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াছেন, আমর তাহার রাছুলগণের মধ্যে কাহারও, 

প্রভেদ করি না এবং তাহার বলিয়াছেন, আমরা শ্রবণ করিয়াছি 
এবং আন্মুগত্য স্বীকার করিয়াছি, ছে আমাদের প্রতিপালক, 

(আমরা ) তোমার ক্ষম৷ ( প্রার্থনা! করিতেছি ) এবং তোমার দিকে 

প্রত্যাবর্তন স্থল। ্ 
২৮৬। আল্লাহ কোন গ্রাণীর প্রতি তাহার সাধ্যের অতীজ, 

ব্যবস্থা প্রদান করেন না, সেস্ষেচ্ছায় যে সৎকাধ্য করে, তাহার: 

সুফল প্রাপ্ত হইবে এবং স্বেচ্ছায় যে কুকাধ্য করে, তাহার শাস্সি 
প্রাপ্ত হইবে । হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমন! বিস্মৃত হই 
কিন্বা ক্রটা করি, তবে আমাদিগকে ধৃত করিও না। হে আমাদের 
প্রতিপাঙ্ক, তুমি আমাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা স্থাপন করিও 

না--যেরপ জ্মামাদের প্র্বববর্তিগণের, উপর স্থাপন করিয়াছিলে॥: 
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হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর এরূপ ভার অর্গণ করিও 
না-যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই; আর আমাদের 
গোনাহ মুছিয়। দিয়। আমাদিগকে শাস্তিমুক্ত করিও, আর 
আমাদের দোষ ঢাকিয়! দিয়! মার্জনা! করিও এবং আমাদের উপর 

নন্নগ্রহ প্রদান করিও, তুমি আমার কার্যযনিব্বাহক, অতঃপর 

দ্ুমি আমাদিগকে ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের উপর পরাক্রাস্ত করিও । 

উীক্ষা। £ - 

২৮৪। এবনো-জরির বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনো-আব্বাছ 

বলিয়াছেন, এই আয়তটী সাক্ষ্য গোপন করা সম্বন্ধে নাজেল 

হইয়াছিল । দ্বিতীয় দল বলিয়াছেন, আয়তটা এই উদ্দেশ্টে নাজেল 

হইয়াছিল যে, খোদ নিজের বান্দাগণকে বলিতেছেন, তাহারা 
যেকার্ষের অনুষ্ঠান করেন অথবা যেকোন কাধ্যের অনুষ্ঠান 

করেন নাই, কিন্তু উহার সঙ্কল্প করিয়াছেন, খোদাতায়াল। উভয় 
কাধ্য ও সঙ্কল্পের হিসাব গ্রহণ করিবেন । 

আয়তের সারমন্্ন এই যে, আল্লাহতায়াল। আছমাঁন সমূহের, 
জমিনের, উভয়ের অভ্যন্তরে এবং এতছুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু 

'আছে, তৎসমুদয়ের অধিপতি, তৎসমুদয়ের বাহা ও আত্যন্তরিক 
সমস্ত অবস্থা ও অতি অুল্স্স ও গোপনীয় ব্যাপার অবগত আছেন; 

কাজেই তোমরা যে কার্ধযগুলি প্রকাশ্যভাবে করিয়া থাক, অথবা 
যাহা কিছু অন্তর সমূহে গোপন করিয়া থাক, তিনি তৎসগস্তের 

হিসাব গ্রহণ করিবেন 
তৎপরে একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, এই হুকুমটা মনছুখ হইয়া 

গিয়াছে। 
এমাম আহমদ ও মোছলেম উল্লেখ করিয়াছেন; হজরত আবু 

পছারায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, .যে সমগ্ধ, এই আয়তটী হজরত 



ত্য পার! তেলকর রোছেোল- -ুর়। আল্ধাকারাহ। ২০৫ 

নবি (ছাঃ )এর উপর নাজেল হইয়াছিল, ছাহাবাগণের পক্ষে অতি 

কঠোর ব্যবস্থা বলিখ়্। অনুমিত হইলে, তাহারা হজরত নবি (ছাট " 

এর নিকট উপস্থিত হইয়। জানুর উপর উপবেশন কারয়া বলিলেন, 

ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমর নামাজ, রোজা, জেহাদ, ছদক ইত্যান্দি 
কার্ধ্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, এই কাধ্যগুলি সম্পাদন করিতে 
আমরা সক্ষম, কিন্তু এই আয়তে যে অস্তরের সঙ্কল্ের উপর হিসাব 

গ্রহণের কথা হইয়াছে, এই হুকুম পালন আমাদের সাধ্যাতীত । 
ইহাতে হজরত বলিলেন, যেরূপ য়িহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্ধয় 

বলিয়াছিল, আমর! শ্রবণ করিলাম এবং উহ। অমান্য করিলাম, 

তোমরা কি এইরূপ বলিতেছ ? বরং তোমরা বল, আমরা শ্রবণ 

পুর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করিলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার দিকে (আমাদের ) 

প্রত্যাবর্তন। যখন ছাহাবাগণ ইহা পাঠ করিলেন এবং তাহাদের 
রসনা ইহার বশ্যত। স্বীকার করিল, সেই সময় এই আয়ত নাজেল 

হইয়াছিল, (আল্লাহ) প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা কিছু 
নাজেল কর! হইয়াছে, (তাহার) রাছুল ও ইমানদারগণ তাহার 

উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেকে আল্লাহ, তাহার 
ফেরেশতাগণ, তাহার কেতাব সকল ও তাহার রাছুলগণের উপর 

বিশ্বাম স্থাপন করিয়া বলিয়াছেনঃ আময়। তাহার রাছুলগণের 
মধ্য হইতে কাহাকেও গ্রভেদ করি না, আরও বলিয়াছেন, আমরা 

(খোদার আদেশ) শ্রবণ করতঃ শিরোধাধ্য করিলাম, হে আমাদের 

প্রতিপালক, অ।মর1 তোমার ক্ষম! প্রার্থনা! করিতেছি এবং আমর। 

সৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়! ও পুনরুখিত হইয়া! তোমার বিচার ও হিসাবের 

দিকে প্রত্যাগত হইব। 

ছাহারাগণ এই আদেশ প্রত্থিপালন করিতে থাকিলে, নিম 
আয়ত নাজেল হইয়া উল্লিখিত হুকুম মনছুখ করিয়া দিয়াছে /-- 



২০৬ কোর-আনল 

আয়তটী এই ;__আল্লাহ,কোন প্রানীর উপর তাহার 'সাধ্যাতীত 

-ন্ক্কুম করেন না। (শেষ অবধি ) এবনো-জরির রেওয়াএত। 

করিয়াছেন, ছইদ বেনে মারজান! বলেন, আমি হজরত এবনো-: 
ওমারের নিকট উপবেশন করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি উক্ত 

'ায়ত পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 
আমি খোদার শপথ করিয়। বজিতেছি, যদি খোদ। আমাদের' 
অন্তরের সঙ্কল্প ও ধাবণার প্রতিফল প্রদান করেন, তবে নিশ্চয় 
আমর! ধ্বংস প্রাপ্ু। 

ছইদ্র বলেন, আমি হজরত এবনো-আববাছের নিকট উপস্থিত 

হইয়। হজরত এবনো-ওমারের কথ। উল্লেখ করিলাম। ততৎশ্রবণে 

তিনি বলিলেন, খোদা াহাকে মাজ্জনা করুন। আমি শপথ 

করিয়া বলিতেছি, এই আয়ত নাজেল হইলে, ঠাহার স্থায় 

গ্াহাবাগণ চিস্তাদ্বিত হইয়াছিলেন, খোদা পরবর্তী আয়ত নাজেল 

'করিয়। বলেন, তিনি কোন জীবের উপর উহার সাধ্যাতীত আদেশ 
নাজেল করেন ন। | 

মনের দুশ্চিন্তা নিবারণ করা মুছলমানগণের সাধ্য'তীত, 
€ কাজেই উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে না), শেষ ব্যবস্থা এই 

থাকি যে, লোকের ভাল মন্দ কথা ও কার্য্যের প্রতিফল প্রদান 

করা হইবে। হজরত আলি, আবছুল্লাহ বেনে মছউদ, কা'বোল- 
আহবার, শা'বি, নাখয়ি, মোহম্মদ বেনে কা'ব, একরামা, ছইদ 

'বেনে জোবাএর ও কাতাদ। বলিয়াছেন, উক্ত হুকুম মনছুখ হইয়! 
'শিয়াছে। 

ছেহাহ-ছেত্। গ্রন্থে আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক এই হাদিছটি 

উল্লিখিত হইয়াছে ;_-হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উন্মত 

যাহা! মনে চিস্তা করে, বতক্ষণ উহ! মুখে প্রকাশ না করে কিনব! 

তদমুষায়ী কার্য না! করে, ততক্ষণ আল্লাহ তাহার়.এই চিন্তার জন্য 
'্ভাহাকে গোনাহগ।র বলিয়া স্থির করেন না। 



ওয় পারা তেলকর রোছো লস্কর! আল-বাকারাহ , ২৭ 

হুহিছ ধোখারি ও মোছলেমে এই ' ছাদিছে কুদছি উল্লিখিত 
স্থইস়্াছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, ঘখন আমার বান্দা কোন গোনাঁ্ঠ' 
করার সন্বয্প করে, আমি বলি হে ফেরেশতাগণ. তে'মর। ইহার 

নগোনাহ লিপিবদ্ধ করিও না, যদি সে উক্ত গোনাছ না 

করে, তবে আমি বলি, তাহার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। 
আর যদি সে গোনাহ করে, তবে আমি বলি, তাহার জন্য একটি 

গোনাহ লিখিয়! রাখ । 
যদি কেহ একটী সৎকারধ্য করার ইচ্ছ। করে, কিন্ত উহান। 

করে, তবে তাহার জন্য একটী নেকী লিখিত হয়, আর যদি সে 
ব্যক্তি একটী সৎকাধ্য করে, তবে তাহার জন্য দশ হইতে সাত শত 

'নেকী লিখিত হয়। 

ছহিহ মোছলেমের হাদিছে আছে 7 

একদল ছাঁহাব! হজরত নবি (ছাঃ )এর নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, আমাদের অন্তরে এরপ চিন্তাধারা উদয় হইতে থাকে, 

যাহা প্রকাশ করা আমাদিগকে মহ] দূষিত বিষয় বলিয়া অন্নুমিত 
হয়। হজরত বলিলেন, তোমর1 কি এরূপ চিস্তাধারা মহ] দূষিত 

ধারণ কর? তাহারা বলিলেন, হা । হজরত বলিলেন, ইহা 

তোমাদের স্পষ্ট ঈমানের লক্ষণ। 

হজরত এবনো-আববাছ (রাঃ) অন্য রেওয়াএতে বলিয়াছেন, 

এই জআায়তটী মনছুখ হয় নাই, কিন্তু আল্লাহতায়াল। কেয়ামতের 

দিবস লোকদিগকে একত্রিত করিয়া! বলিলেন, তোমরা যাহ কিছু 

অন্তরে গোপন রাখিয়াছিলে, আমার ফেরেশতাগণ উহা! অবগত 

হইতে পারেন নাই, অন্ত আমি ভৎসমস্ত তোমাদিগকে জ্ঞাপন 
করাইব, তংপরে তিনি ইমানদারদিগের অস্তুর নিহিত' চিস্তাধার! 

তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়। ক্ষমা! করিয়া দিলেন, ইহাই তাহার 
হিসাব গ্রহণের অর্থ। আর কপটারা ( মোনাফেকেক়! ) মনে মনে 

বন্য 



৬৬” কোরআন শরিফ 

যে ইছলামের প্রতি অনত্যারোপের চিন্তা লুকায়িত রাখে, কাহা 
তিনি প্রকাশ করিয়। দিয়া তাহাদিগকে দোজখে শাস্তিগরন্ধ 

করিবেন। এই হেতু খোদা এই আয়তে বলিয়াছেন, আল্লাহু 
যাহাকে ইচ্ছ। করেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা 
করেন, শাস্তিগ্রস্ত করিবেন । 

আরও তিনি বলিয়াছেন »- 
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“কিন্তু তোমাদের অন্তর যাহা অজ্জঞন করিয়াছে, তিনি 

তোমাদিগকে তাহার শাস্তি প্রদান করিবেন।” অর্থাৎ মোনাফেক 

শ্রেণীর কপটত। ও সন্দেহের শাস্তি প্রদান করিবেন। 

ইহা! জোহাক, মোজাহেদ ও হাছান বাছারির মত, এবনো- 

জরির এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, 

ছিসাব গ্রহণ করিলে, শাস্তি প্রদান করা বুঝ! যায় না, নিশ্চয় 
আল্লাহ কখন হিসাব গ্রহণ করিয়। ক্ষমা করিয়া দেন, আর কখন 

হিসাব গ্রহণ করিয়া শাস্তি প্রদান করেন। 

ছহিহু বোখারি ও মোছলেমে এই হাদিছটী উল্লিখিত হইয়াছে, 

ইমানদাঁর ব্যক্তি আল্লাতায়ালার দরবারে কেয়ামতের দিবস নিজের 

গোনাহগুলি স্বীকার করিবে, আল্লাহ বছিবেন, তুমি এই গোনাহ 

কহিয়াছ কি? সে বলিবে, হা। তৎংপরে আল্লাহ বলিবেন, নিশ্চয় 
আমি ছুনইয়াতে তোমার উক্ত গোনাহগুলি গোপন রাখিয়াছিলাম, 
অদ্য কেয়ামতে তৎসমুদয় ক্ষমা করিয়। দিলাম। পক্ষান্তরে কাফের ৪ 
মোনাফেকদিপের সম্বন্ধে সকলের সাক্ষাতে ঘোষণ। করা হইবে যে, 

ইহারাই নিজেদের প্রতিপালকের উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল; 
সাবধান ! অত্যাচারিদিগের উপর খোদার অভিসম্পাত হউক। 

এবনো-জরির হজরত আএশ! ( রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, 
ইর়ারধারের যে কোন মন্দ সঙ্কল্প করেন, খোদাভায়াল। ছুনইয়াঞ্ডে: 



৩য় পারা তেল্কর রেোছোল--ুরা আল-বাকারাহ। ২৭৯ 

নানাবিধ বিপদ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি প্রদ্দান করেন; 
পীড়া, বেদনা, মানমিক ছঃখ ইত্যাদিতে উহার শাস্তি প্রধান 
কর। হয়ঃ) কোন বন্তব হারাইয়। গেলে অন্তরে যে অনুশোচনা ও 

ক্ষোভ, উপস্থিত হয়, ইহাতেও উক্ত দোষ মাফ হইয়া যায়। 

* এবনো-কছির এই হাদ্দিছটা ছুর্ধল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 
এমাম রাজি লিখিয়াছেন, বিদ্বানগণ এই আয়তের ব্যাখ্যায় কয়েক 

প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন ১-- 
প্রথম এই যে, মন্গষ্বের অন্তরে যে চিন্তাধারা উদয় হয়, ইহ! 

ছুই প্রকার হইয়া থাকে, প্রথম সে সব্ধবদা উহা হৃদয়ে পোষণ 
করিয়। থাকে, উহ! দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকে, এমন কি 
উহ। কাধ্যে পরিণত করিতে দৃঢ় সন্কল্প হয়, এইরূপ বদ্ধমূল চিস্তা- 
ধারার জন্য সে শাস্তিগ্রস্ত হইবে । দ্বিতীয় তাহার অস্তরে 

কুকল্পনা উদয় হয়, আর সে ব্যক্তি উহ! পছন্দ না করে, উহা 
দূর করার ইচ্ছ। কর৷ সব্বেও দূরীভূত হয় না. এইরূপ চিস্তাধারার 
জন্য সে শাস্তিগ্রস্ত হইবে না। কোর-আনে ইহার প্রমাণ আছে। 

এক আয়তে আছে--তোমাদের অস্তুর যাহ অর্জন করিয়াছে, 

খোদা উহার জন্য €তামাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। 
অন্ত আয়তে আছে “যাহারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদিগের 

সম্বন্ধে কোন দুর্ণাম প্রচারিত হয়, (তাহাদের এই শাস্তি হইবে )1” 
ইহাই বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্য। | 

দ্বিতীয়, মনুত্ের ছুশ্চিস্তা অন্তরে বদ্ধমূল হউক, আর না 
হউক, উহ৷ ক্ষমার যোগ্য, এই মতটী ছূর্বল, কেননা অনেক 

ক্ষেত্রে অন্তরর-নিহিত ধারণার জন্য শান্তি প্রদান কর! হইবে, 
ক,ফেরি ও বেদয়াতমূলক মত ( আকিদ1) অন্তরের ধারণ ব্যতীত 
জার কিছুই নহে, আর ইহার জন্য কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা 

হইনে। নিত্রিত ও ভ্রমকারীর কার্ধো শাস্তি প্রদান কর হইবে 
হণ 
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না, যেহেতু উহার সহিত অন্তরের ধারণা সংযুক্ত হয় না। 
ইহাতেই দ্বিতীয় মতের হূর্ববলতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে -," 
- * তৃতীয় মত এই যে, ইহজগতে বিবিধ প্রকারের দুঃখ, বেদনা, 
পীড়া ও বিপদ দিয়া অন্তরের মন্দ কল্পনার শাস্তি প্রদান করা 
হইয়া থাকে । ইহা হজরত আএশার উল্লিখিত ব্যাখ্য। | 

চতুর্থ মত এই যে, খোদ। কেয়ামতের দিবস উক্ত কুকল্পনার 
কথ! প্রকাশ করিয়া দিবেন, কিন্বা ইমানদারদিগকে ক্ষমা করিয়া 

দিবেন, আর মোনাফেকদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করিবেন । 

পঞ্চম মত এই যে, খোদ। ইহার পরে বলিয়াছেন, তিনি 

যাহাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা 
করেন, শাস্তিগ্রস্ত করিবেন। যে ব্যক্তি উক্ত কুধারণাকে ঘৃণা 
করে, খোদা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন ; আর যে ব্যক্তি উহা 

পছন্দ করিতে থাকে, খোদ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন । 

ষষ্ঠ মত এই যে, ইহ।তে সাক্ষ্য গোপন করার কথা বলা 
হইয়াছে, এই মতটা দুর্বল, কেননা যদিও এই আয়তটী উক্ত 

ব্যাপারের পরে নাজেল হইয়াছে, তথাচ উহার মন্দ ব্যাপক 
হইবে। | 

সপ্তম মত এই যে, উহা! মনছুখ হইয়াছে, এমাম রাজি এই 
মতটা ছুর্বল বলিলেও এমাম এবনো-জরির, এবনো-কছির 

গ্রভৃতি তৎসম্বন্ধে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ।-_-ক? ২৩৯২, 
২১ কত ২১৯৩--১৯৪ এ তঠ ৩।৮৭--৯৩। 

০২৮৫ এই আয়তে আল্লাহ বলিতেছেন, হজরত মোহম্মদ 
(হাঃ) অকাট্য প্রমাণ সমূহ ও প্রকাশ্য মো'জেজা (অলৌকিক 
ক্রিয়া) গুলি দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে, তাহার উপর 
অবতারিত কোর-আন সত্যই খোদার বাণী, ইহা বে-গোনাহ 
( নিষ্পাপ ) ফেরেশত। কর্তৃক তাহার উপর নাজেল করা হইয়াছে, 
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ইহা ভ্রাস্তকারী শয়তানের কথ! নহে, জাছ্, গণকের . কথা কিনা. 

কবির রচনা নহে । 

ইমানদারগণ অকাট্য প্রমাণ লমূহ দ্বারা উক্ত কোর-আন 
খোদার পক্ষ হইতে অবতারিত হওয়ার প্রতি বিশ্বান স্থাপন 
করিয়াছেন। 

তৎপয়ে আল্লাহ বলিতেছেন 7 

রাসুল ও প্রত্যেক ইমানদার নিয়়োক্ত কয়েকটা বিষয়ের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়। থাকেন, প্রথম আল্লাহ অংশ বিহীন এক, 

অনাদি-অনস্ত, তিনি রূপ, আকৃতি, অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোন 
* স্থানে ব দিকে স্থিতিশীল হওয়া, গমনাগমন ইত্যাদি জড়-জীবের 
'গুণ'বলী হইতে পবিজ্র, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্ববজ্ঞ। অমর, 
সর্বশ্রোতা, সর্ধদর্শক, স্থষ্টিকর্তা, অভাব রহিত। 

খিতীয় আল্লাহ ও রাছুলগণের মধ্যস্থ ফেরেশতাগণ বেগোনাহ 
€ নিষ্পাপ ), পবিত্র, খোদার ভয়ে ভীত, তাহার আদিষ্ট বিষয় 
প্রালনকারী, তাহার এবাদতে সতত লিপ্ত, তাহার! খোদার জেকরে 
শাস্তি ও তাহার এবাদতে '্রীতি অনুভব করিয়া থ।ফেন, যেরূপ 
নিশ্বাস দ্বারা আমাদের জীবন-প্রদ্রীপ প্রজ্ছলিত হইয়া থাকে, 

' (সেইরূপ খোদার জেকর, মা'রেফাত ও এবাদতে তাহাদের জীবন 

স্থায়ী থাকে। তাহাদের এক এক শ্রেনী পাধিব এক এক প্রকার 
কাধ্য নির্ববাহে নিয়োজিত থাকেন। 

তৃতীয় আছমানি কেতাবগুলি ফেরেশতা কর্তৃক টি উপর 

নাজেল হইয়াছিল, ইহ! খোদার অহি, ইহা! শয়তান, গণক কিন্বা 

কবির কথা নহে, শয়তানের ইহাতে কিছু যোগ বিয়োগ করার 
শক্তি নাই। এই কোর-আনে কিছু. প্রিবর্তন, হাস-বৃদ্ধি হয় 

নাই, হইতেও পারে না, হজরত দ্িবরাইল ( আঃ )যে. নিয়মে 
উহা লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন, সেই নিয়মেই হজরত নবি 
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(ছাঃ) উহা! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ছাহাবাগণকে স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন। 

কোর-আনে মোহকাম (স্পষ্ট মর্বাঁচক ) এবং মোতাশাবেহ 

( অস্পষ্ট মর্মববাচক ) এই ছুই প্রকার আয়ত আছে, মোহকাম 
আয়ত দ্বারা মোতাশাবেহ আয়তের স্বরূপ নির্ণয় করা হইবে। 

যদিও আমরা আছমানি কেতাবগুলির সঠিক সংখ্যা নির্ণঝ 
করিতে না পারি, তথাচ আমাদের তৎসমুদয়ের খোদার কালাম 
হওয়া সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে । 

বর্তমানে গলিহুদী ও থুষ্টানদিগের হস্তে যে তওরাত ও ইঞ্জিল 
দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে, উক্ত 

কেতাবদ্ধয়ের কোন্ কথাটী খোদার কালাম, আর কোন্ কথা 

জাল, তাহা সঠিক নির্ণয় করার উপায় নাই, উক্ত কেতাবদ্বয়ের 
ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপিতে বিপরীত বিপরীত কথা ও হ্রাসবৃদ্ধি 
পরিলক্ষিত হয়, এই হেতু উক্ত কেতাবদ্ধয়ের পরিবর্তন হওয়ার 
দাবি সত্য বলিয়া! বিশ্বাম করা হয়, আরও ইতিহাস সাক্ষ্য 
প্রদান করে যে, মূল তওরাত ও ইঞ্জিল বিনষ্র হইয়া! গিয়াছে, 

কাজেই আমাদের এই দাবি নিশ্চয় সত্য হইবে। বেদ হিন্দু 
মুনি ফ্ষিদিগের রচিত, উহাতে শেরকমূলক অনেক শিক্ষা আছে, 
কাজেই ইহ যে খোদার কালাম নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে বল! 
যাইতে পারে । 

নবিগণ খোদার অহি প্রচার করিয়া থাকেন, তাহারা শেরক 
ও গোনাহগুলি ধ্বংস করিতে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহারা 

বেগোনাহ ছিলেন, নবিগণের নির্দিষ্ট সংখ্যা নিশ্চিতরূপে আমরা 
না জানিলেও, তাহাদের সমস্তকে নবি বলিয়। স্বীকার করিষ! 
থাকি, তাহাদের বিশিষ্ট কতক ব্যক্তি রাছুল নামে, তাহাদের 
কতক জন উলোল-আজম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। | 
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হিন্দুদের মানিভ রাম, ক্ণ ইত্যাদির চরিত আলোচনা 
করিলে বুঝা যায় যে, তাহারা শেরক এবং গোনাহ কার্ধ্ের প্রর্ঠার " 
করিয়া গিয়াছেন, কাজেই আমরা তাহাদিগকে নবী বলিয়া স্বীকার 

করিতে পারি না, বিশেষতঃ একজনকে নবী বলিয়। দাবি করিতে 

গেলে, কোর-আন ও হাদিছে তাহার নবি বলিয়া উল্লিখিত হওয়! 

জরুরি । 

ততৎপরে খোদ! বলিতেছেন 

ইমানদারেরা সমস্ত নবীকে নবি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, 

যে গ্রিছপীরা হজরত ইছ! ও হজরত মোহম্মদ (ছাঃ )কে নবী 

বলিয়৷ স্বীকার করে না, মার যে খৃষ্টানেরা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে 

নবী বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা ইমানদার নহে। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ₹_- 

ইমানদারেরা বলিয়। থাকে, আমরা খোদ।র অবতারিত 

আদেশ নিষেধকে অন্তরের কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিলাম এবং বিশ্বাল 

স্থাপন করিলাম যে, যে কোন শরিয়তের ব্যবস্থা ফেরেশতাগণের 

দ্বারা হজরত নবি (ছাঃ)এর উপর অবতারণ করা৷ হইয়াছে, 
তৎসমস্ত সত্য এবং গ্রহণযোগ্য, তৎপরে তাহাবা বলিয়। থাকে 

যে, আমরা যে কেবল বিশ্বাস কর! কর্তব্য বলিয়া মনে করি, 
তাহ! নহে, বরং বিশ্বাসের সহিত তদন্ুুযায়ী কাধ্য করিয়। থাকি । 

ইহাতে বুঝ! গেল যে, শরিয়তের প্রতি আমল করিতে গেলে, 
বিশ্বাস ও কাধ্য উভয় বিষয় জরুরি হইয়া থাকে । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 
ইমানদারের বলিয়া থাকে, হে খোদা, তুমি নিজের ক্ষমা-গুণ 

দ্বারা আমাদিগকে ক্ষমা কর, কিন্বা আমরা তোমার কম! প্রার্থনা 
ররিতেছি। 



২১৪ ,  কোর-আন শরিফ. 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইমানদারেরা খোদার আদেশ-নিষেধ 
পালন করিয়া থাকেন, কিন্ত ইহাতে ক্রটী হইতে পারে, এই ভদ্ষে 

তাহারা বলিয়। থাকেন, হে খোদা, তুমি. আমাদের ক্রুটী মার্জনা; 
কর। 

দ্বিতীয় ইমানদারেরা এবাদত কার্ষ্যে ক্রম-উন্নতি লাভ করিতে 
থাকে, তাহার! এক পদ হইতে অন্তু পদে উন্নীত হইলে, নিয়পদকে 

হীন ধারণ। করিয়। খোদার নিকট ক্রটী মার্জনা প্রার্থনা করিয়। 
থাকেন। 

হাদিছে আছে--হজরত বলিয়াছেন, আমার অন্তরে পরদা 

পড়িয়া থাকে, এই হেতু আমি রাত্রদিবাঁ ৭* বার খোদার নিকট 
ক্ষম! প্রার্থনা করিয়! থাকি। এই হ্বাদিছের উপরোক্ত প্রকার 
অর্থ হইবে । 

আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত সম্পদগুলির সম্মুখে মনুয্যদিগেজ 

সমস্ত এবাদত এবং তাহার মর্যাদার নিকট তাহাদের সমস্ত 

মা'রেফাত অতি নগণ্য, হেয়, ক্রুটী ও অজ্ঞত1 ব্যতীত আর কিছুই 
নহে, কাজেই এবাদত করিয়া তাহার নিকট ক্রটী স্বীকার করা 
জরুরি। এই অর্থেই কোর-আন শরিফে হজরত নবি (ছাঃ )ক্কে 

এস্তেগফার করিতে বল হইয়াছে । 
যদিও হজরত (ছাঃ )এর' এবাদতের দরজা! অতি উন্নত, তবু 

তিনি মোকাশাফাতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পবিত্র খোদার 
দরবারে বাহা যোগ্য, তাহা অপেক্ষা উক্ত এবাদত ক্রুটীপূর্ণ, 
কাজেই তিনি এস্তেগফার করিতেন। এস্থলে ৮91 শব বলিয়া 
ইশার! করা হইয়াছে যে, খোদা ক্ষমা-গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু 
তওবা করিলে তিনি নিজ অনুগ্রহে সমস্ত গোনাহ মার্জনা করিয়া 
থাকেন, বরং গোনাহগুলিকে নেকীতে পরিবর্তিত করিয়া থাকেন । 

হুহিহ হাদিছে আছে ; _আল্লাহতায়ালার রহমত ( দয়া )কে 
একশত ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে। তন্মধ্যে একভাগ ফেরেশতা, 



৩য় পার৷ তেল্কর রোছোল্ল্ছুরা আল-বাকাঘাহ। ২৫, 

জেন, মন্বত্ত-ও পশুদিগের মধ্যে বন্টন কর! হইস়্াছে, ইছার রান 
তা্তারা, পরস্পরে দয়া অস্থ্গ্রহ করিয়া থাকেন, খোছগ! উহার ৯৯. 
ভাগ রহমত কেয়ামতের দিবসের জন্য সঞ্চিত রাখিয়্াছেন। 

এমাম রাজি বলেন, আমি ধারণা করিষে ০ শবের 

মর্থ উক্ত মহ! ক্ষমা । যেন বান্দা বলিতেছে যে, আমি স্বীকার 

করি যে, আমার গোনাহ অতি মহান, কিন্ত রি ক্ষম] 
তদপেক্ষা সমধিক মহান । 

আর ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, যি আমাদের স্্ায় 

গোনাহগারেরা গোনাহ না করিত, তবে তোমার ক্ষমা গুণের, 

চিহ্ন প্রকাশিত হইত না, কাজেই আমরা সেই ক্ষমা গুণের 
বিকশিত হওয়ার আকাঙ্া! করিতেছি । 

তৎপরে 03) (হে আমাদের প্রতিপালক ), ইহার কয়েক 

প্রকার অর্থ হইতে পারে-:(১) হে খোদা, যে সময় আমি 

তোমার একত্ববাদ (তওহিদ ) প্রচার না করিতাম, সেই সময় 

তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতে, আর যে সময় আমি তোমার 

'তওহিদ” প্রচারে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করিতেছি, সেই 

সময় তুমি যে আমার প্রতিপালন করিবে না, ইস! তোমার দয়া 

অনুগ্রহের পক্ষে কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ? 

(২) হে খোদা, যখন আমি অস্তিত্বশুম্য ছিলাম, তখন তুমি 

আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলে যদি তুমি আমাকে সেই সময় 

প্রতিপালন না করিতে, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম না, কেনন! 
তোমার প্রতিপালন ব/তীত আমি অস্তিত্বহীন অবস্তায় থাকিতামঃ, 
ইহ! ক্ষতির কাদ্ণ হইত না। | 

আর বর্তমান ক্ষেত্রে দি তুমি আমাকে প্রতিপালন ন৷ কর 

তবে আম ক্ষতিগ্রস্ত হইব, কাজেই তোমার নিকট প্রার্থনা 

করিতেছি যে, তুমি আমাকে প্রতিপালনহীন বস্থায় ত্যাগ 
করিও না। 



২১৬ . কোরআন শরিফ 

(0৩) তুমি আমাকে অতীত কালে প্রতিপালন করিয়াছিলে. 

কাজেই উহা তোমার ভবিষ্যৎ কালীন প্রতিপালনের অবলম্বন 
স্বরূপ স্থির করিয়1 লও । 

(8) তুমি অতীত কালে আমার প্রতিপালন করিয়াছিলে, 
কিন্তু অনুগ্রহের প্রথমাংশ অপেক্ষা উহা ম কর সমধিক 
শ্রেয় কাছে ই দয়াগুণে উহ! সমাপন কর। 

তৎপরে বলিতেছেন-_-“তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন স্থল।” 

ইমানদারেরা যেরূপ খোদার স্থষ্টিকরণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 

করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাহার পুনজ্র্খবিত করার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া থাকেন। 

যখন বান্দা! বিশ্বাস করে যে, লোকদ্দিগকে পুনজ্জাবিত হইয়া 
খোদার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সেই সময় খোদার 

আদেশ ব্যতীত অন্ত কাহাবও আদেশ পাকিবে না ও খোদার 
আদেশ ব/তীত কেহই কাহারও সুপারিশ করিতে পারিবে না, 

তখন সে অতি বিশুদ্ধ ভাবে সৎকাধ্যাবঙ্গী সম্পাদন করিবে 
এবং অসৎ কাধ্যাবলী ত্যাগ করিতে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টাবান 

হইবে ।--কঠ ২।৩৯৯। 
২৮৬। 819) শব্দ ৪৮০ ক্রিয়া হইতে উৎপক্ন হইয়াছে, 

১১০ “তকলিফ' শব্দের অর্থ কষ্টকর বিষয়ের আদেশ করা। 
&*) শব্ষের অর্থ সাধ্য ও শক্তি কিন্বা সহজ । : 

আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহ কোন জীবের উপর তাহার 
সাধ্যাতীত কোন কষ্টকর বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন না, কিন্বা 

এইরূপ অর্থ হইবে--যাহা কোন জীবের পক্ষে সহজ, তাহা ব্যতীত 

আল্লাহ তাহার উপর কোন কষ্টকর বিষয়ের আদেশ প্রদান 
করেন ন।। এই কথাগুলি রাছুল ও ইমানদারগণের উক্তি হইতে 
পারে, কিম্বা খোদার হুকুম হইতে পারে। 



ওয় পার। তেলকর ফোছোল,-জুরা, আল-বাকারাহ , ২৯৭. 

প্রথম সুত্রে উহার এইরূপ অর্থ হইবে আমরা খোদার 

জাদেশ শ্রবণ করিলাম এবং তাহার আনুগত্য স্বীকার করিলাম, 

যেহেতু তিনি আমাদের উপর আমাদের সাধ্যাতীত কোন কষ্টকর 

বিষয়ের আদেশ করিবেন না॥ যেরধপ তিনি দয়াপরবশ, হুইয়) 

আমাদের উপর সহজসাধ্য কার্যযের আদেশ করিবেন, সেইরূপ 

আমাদিগকে বান্দ। হিসাবে তাহার আদেশ শ্রবণ ও পালন 

কর! কর্তব্য ৷ 
আর যদি উহা৷ খোদার হুকুম হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে ৮ 

যখন তাহারা বলিয়াছিলেন, আমরা তোমার কথ শ্রবণ করিলাম 

এবং তোমার নুগত হ করিলাম এবং নিজেদের জ্ঞান 

'গোচরে কৃত গোনাহগুলি মার্জনার জন্য বলিয়াছিলেন যে, হে 

আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিতেছি; 

সেই সময় আল্লাহতায়ালা এই সহজ ব্যবস্থা প্রকাশ করিলেন 

যে. যদি তোমরা ভ্রম বশতঃ অথবা। অমনোযোগিতা হেতু কোন 

ক্রুটী কর, তবে ভীত হইও না, কেননা আল্লাহ কোন জীবের 

প্রতি সাধ্যাতীত বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন না। এমাম 

রাজি বলিয়াছেন, আল্লাুতায়াল! কোন জীবের উপর তাহার 

সাধ্যাতীত হুকুম করিতে পারেন কিন! ইহাতে বিদ্বা;: ণর 
মতভেদ হইয়াছে। 

কাঁজি বয়জবি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই আয়তে 
বুঝা যায় যে. খোদ সাধ্যাতীত বিষয়ের হুকুম করেন ন। কিন্ত 

খোদাতায়ালার এইরূপ বিষয়ের হুকুম কর! অসম্ভব হওয়া এই 
আয়তে বুঝা যায় না ।--কঠ ২৪০০, ব» ১/২৭৩ ও রুঃ মান ১৫১২ 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 

প্রত্যেক জীব যে কোন সংকাধ্য করে, সে উহার সুফল প্রাপ্ত 

৯ আর যে কোন অসং কার্ধ্য করে, সে উহার শাস্তি প্রাপ্ত 

--২৮ 



২১৮ কোন্র-আন শরিফ 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ওয়াছেদী বলিয়াছেন, আরবি এ 
' ক্ষাছার? ও ৮৯৬৩ 'একতেগাব অভিধানে একই অর্থবাচক, 
এতন্থভয়ের মধো কোন প্রভেদ নাই। ইহার প্রমাণে তিনি কৰি 
জুরুম্মার উক্তি ও কোর-আনের কয়েকটা আয়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

কেহ কেহ এতদুভয়ের মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকার কথা 

স্বীকার করিয়াছেন, (১) এই যে, যাহ। নিজের জন্য কিম্বা! 

পরের জন্য উপার্জন করা হয়, উভয় বিষয়কে 4 “কাছাব” 

বলা হয়। আর যাহা কেবল নিজের জন্য উপাজ্জন কর! হয়, 

উহাকে ৮,| একতেছাব” বলা হয়। কাশ্ঠাফ প্রণেতা 
বলিয়াছেন, সংকার্য্য করাকে 'কাছাব' এবং অসৎ কার্য করাকে 

“একতেছাব' বলা হয়। জাব্বায়ি বলিয়াছেন, সংকাধ্য করিয়া 

যদ্দি উহা নষ্ট না করিয়া ফেলে, তবে উহার ছওয়াব (বিনিময় ) 

প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ গোনাহ করিয়া যদি তওবা না করিয়। 
থাকে, তবে উহার শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। 

অধিকাংশ আকায়েদ-তত্ববিদ বিদ্বান বলিয়াছেন, এই আয়তে 

প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা পিতৃগণের গোনাহ কার্ধ্যের জন্য 

তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে শাস্তি গ্রদান করিবেন না, কেননা 

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকে নিজের কৃত গোনাহ কার্যের 
শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, আর শিশু সন্তানেরা কোন গোনাহ কাধ্য 

করে নাই, ক'জেই তাহারা পিতৃগণের হুষ্কশ্মের জন্য কেন শাস্তি- 

গ্রস্ত হইবে? 
কোর-আন শরিফের অন্য স্থানে আছে -- 

৬/1 &। 9777) “একজন বহনকারী অগ্তের গোনাহ বহুন 
করিবে ন। 1৮ « 

তৎপরে আল্লাহ ইমানদারগণের দোয়ার কথা উল্লেখ করিতেছেন ;-_ 

এই স্থলে আরবি ৬৬৬ “নেছইয়ান” ও ৬ 'খাতা” শের অর্থ 
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কি, তাহাতে মতভেদ হইয়াছে। প্রথম 'নেছইয়ান' শব্দের অর্থ 
ঘ্যাগ কর! ও খাত] শবের অর্থ গোনাহ করা ' 

এন্্ত্রে আয়তের এইরূপ অথ হইবে ;-- 

১০৪৪০৭] ০৬৬১ ৬5 ও) 5৩ ০৩১০০ ০৪) 

“হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে ওয়াজেবগুলি 
(করণীয় বিষয়গুলি) ত্যাগ করার এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলির; 

অনুষ্ঠান করার জন্য শাস্তিগ্রস্ত করিও না।” ইহা রূহোল-মায়ানির। 
বিবরণ। 

এবনো-জরির ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;- 

৮৩ ০১০ 0055 ৬১:০5) (৬৫ ০৯১ ১ নিবি 

১০)/5$ 84১ ৬০ 7548) এ ৪৪ ৬৩ (6 (০0১11 ৪15৯) 

৪৩৬৪ 5১০ ৩91 5 ৩0৬৯০ 50 0 এ 0 বেত 
ক ৯ 2 /-৬০ 

“তুমি যাহার অনুষ্ঠান করা আমাদের উপর ফরজ করিয়া: 

দিয়াছ, যদি আমরা বিস্মৃত হইয়া! উহা! করি, কিম্বা! তুমি যে কাধ্য, 
করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছ, তোমার অবাধ]ত। প্রকাশ, 

কর! উদ্দেশ্যে নহে, বরং অজ্ঞাতসারে ও ভ্রমবশত: উহা করি» 

তবে তুমি আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিও ন'।” 

এবনো-কছির উহার অর্থে লিখিয়াছেন ;+- 

০০১৯ 45৬ ০ ০৯০০০ ১৪৯ 5 ৪) ৮৮)১ ০৪ 

৯৪৭৮৭ ০০ মি ০০০ 5 ৮9৭০1 পা 00 ঠা এত 
ছুট (৪৮) 

“যদি. আমর! বিশ্বৃত অবস্থায় কোন ফরজ ত্যাগ করি, কিন্বা 
এরূপ অবস্থায় কোন হারাম কার্য করি, অথবা শগ্মিয়ত-সঙ্গত, 



২২০ কোর-আন শরিফ 

ব্যবস্থা নাজানা বশতঃ কোন কার্য যথাযথ ভাবে করিতে ভ্রম 

করি, তবে তুমি আমাদিগকে শান্তিগ্রন্ত করিও না।” 

এবনো-জরির বলিয়াছেন, বিস্বৃত হওয়া ছুই প্রকার হইতে 
পারে-- প্রথম এই যে, নিজের জ্রটা বশতঃ উহ! বিস্মৃত 'হওয়]। 
দ্বিতীয় এই যে, অক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তির ছূর্বলতা হেতু বিস্মৃত 
হওয়। | 

: যদ্দি কেহ কোর-আন স্মরণ করিয়া লণয়ার পরে উহ। বারম্বার 

পাঠ কর! ত্যাগ করে, এই হেতু উহ! বিস্মৃত হইয়া যায়, তবে 
ইহা গোনাহ ও তিরক্ষারের উপযুক্ত হইবে। 

আর যদি সেব্যক্তি বারম্বার পাঠ করা সত্বেও স্মৃতিশক্তির 

দোষে বিস্মৃত হইয়। যায়, তবে ইহ! গোনাহ হইবে না। 

এইরূপ খাতা” দুই প্রকার হইতে পারে,_ঃপ্রথম এই যে, 
কেহ স্বেচ্ছায় জ্ঞাতসারে কোন নিবিদ্ধ বিষয় করে, ইহা! গোনাহ : 

দ্বিতীয় কোন নিষিদ্ধ বিষয় সিদ্ধ ধারণায় বা অজ্ঞাতসারে করে, 

যেরূপ কেহ রমজানের ছোবহে-ছাদেকের সময় রাত্রি ধারণায় 

পানাহার করে, এই ভ্রমে গোনাহ হইবে না। উপরোক্ত আয়তে 

যে ভ্রান্তি ও বিস্বৃতিতে গোনাহ হয়, এইরূপ ভ্রান্তি ও বিস্বৃতির 

গোনাহর শাস্তি হইতে মুক্তি প্রার্থনা! কর! হইতেছে, কিন্তু ষে 
ভ্রান্তি ও বিস্মৃতিতে কোন গোনাহ নাই, উহাতে ক্ষমা চাওয়ার 

(কোন কারণ নাই, ইহ এবনে!-জরিরের মত। 

হাদিছ শরিফে আছে” -খোদ। আমার উম্মত হইতে ভ্রম, 

বিস্থৃতি ও বলপ্রয়োগ-সম্ভৃত ব্যয়ের দোষ লোপ করিয়া দিয়াছেন। 
ইহা যে ভ্রান্তি ও বিস্মৃতিতে গোনাহ হয় না, তৎসম্বদ্ধে কথিত 

হইয়াছে । 

কাজি বয়জবি ও আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন, ক্রটী ও 
অমনোষেগীতা বশত; যে গোনাহ কর। হয়, উহা হইতে 
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প্রার্থনা কর! হইয়াছে, কিস্ব। ভ্রম ও বিস্যৃতি বশতঃ ঘে গোনা 
কাধ্য করা হয়, উহাতে শাস্তি হওয়। বিবেকের নিকট অগস্তব 

নহে, কেননা গোনাহগুলি বিষের তুল্য, উহ। ভ্রমবশত্তঃ পান 

করিলেও প্রাণ নাশের কারণ হইতে পারে, এইরূপ গোনাহ- 
কাধ্যের অনুষ্ঠান অন্ঞাতসারে ও ভ্রমবশতঃ হইলেও শাস্তির কারণ 

হওয়া বিচিত্র নহে, 1কন্ত খোদাভায়াল। দয়া-অনুগ্রহ বশতঃ উহ। 

ক্ষমা করার অঙ্গীকার করিয়াছেন, কাজেই উক্ত অনুগ্রহ সর্ধবদ] 

ম্মরণ করণার্থে মনুষ্কের এ প্রকার দোয়। জায়েজ হইবে। 

এমাম রাজি লিখিয়াছেন 
ইমানদারগণ অতিরিক্ত খোদা-ভীরু ছিলেন, কাজেই তাহার] 

্রমবশতঃ কিস্বা বিস্বৃতি অবস্থায় কোন গে।নাহ কাধ্য করিলে 

বলিয়া থাকেন যে, হে খোদা, যদিও এইরূপ কাধ্যে শাস্তি হওয়া 

অসম্ভব নহে, তথাচ তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ।-_রুঃ মা» ১৫১২, 

এজ, ৩।৯৫।৯৬, কঃ, ২।৪০২।৪০৩, বঠ ১২৭৩৩ এ১ক১, ২।১৯৭।. ৯৮। 

ততপরে তাহাদের দ্বিতীয় দোয়ার কথ। উল্লেখ কর! হইতেছে, 
এই স্থলে যে ১॥ শব আছে, ইহার অর্থ !ক হইবে, ইহাতে 

মতভেদ হইয়াছে । ইহার আভিধানিক অথ ভারি বোঝা এবং 

কঞ্১ তৎপরে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

কেহ কেহ উহার অর্থ এরূপ গোনাহ বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন, 
যাহার তওবা করার সুযোগ ন। হয়। 

প্রথম অথের হিসাবে উহার এইবপ মন্ম হইবে--হে আমাদের 
প্রতিপালক, তুমি আমাদের উপর এরূপ কঠোর ও কষ্টকর ব্যবস্থা- 

গু(লর বিধান করিও *1-_যাহ। প্রাচীন উম্মতের উপর বিধান 
করিয়াছিলে। তফছিিরকারকগণ বলিয়াছেন, * আল্লাহতায়!ল। 

যিহুদিদিগের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছিলেন, অর্থ- 

রাশির এক-চতুর্থাংশ জাকাত প্রদ্দানের (বাংলরিক দানের ) 



২২ কোর. আনম শরিফ 

'আদেশ করিয়াছিলেন, বস্ত্রে কোন নাপাকি (অপবিত্র বস্ত) 

শ্সাগিলে, উক্ত স্থান কাটিয়া ফেলার আদেশ ছিল, কোন বিষয় 
'্ুলিয়া গেলে, পৃথিবীতে উহার শাস্তি প্রদান করা হইত, কোন 
গোনাহ করিলে, কতক হালাল বন্ত হারাম কর! হইত, তালুতের 
"সম্প্রদায়ের উপর নদীর পানি পান কর! হারাম কর! হইয়াছিল, 
তাহাদের উপর হৃনইয়াতে শাস্তি নাজেল কর! হইত, এমন কি 

তাহাদিগকে বানর শৃকরে পরিণত করা হইয়াছিল। তাহাদের 
তওবা প্রাণহত্যা ছিল। তওরাতের পঞ্চম পুস্তকে এইরূপ অনেক 

কঠোর প্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই হেতু ইমানদারগণ খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন 

যে, তিনি যেন তাহাদিগকে এইরূপ কঠোর বিধি ব্যবস্থা হইতে 

রক্ষ। কবেন। খোদা অনুগ্রহ পূর্বক তাহাদের এই প্রার্থনা 
মঞ্জুর কখিয়াছিলেন। 

কে'ব-আানের এই আয়তে ;- 

প্রি ০০৪,০১1 ০৮৮7১ ০১) ৪5 ৮45 
উক্ত কষ্টক্ব বিধানগুলি রহিত করার ও তাহাদের উক্ত প্রার্থনা 

মঞ্জুর কবান কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

কোর-মআানেব অন্ত্র অছে ;-- 
৮৪১ ০০০ 9 ৮9০৩) 41 ৬৬ (৮55 

"তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিতে খোদ। তাহাদের উপর শাস্তি 
প্রেরণ কারবেন না ।” 

আর এক স্থানে আছে 7: 

৬2)৯০০২ (৯2 ০8৩০ 48 ০৮০2 
“তাহার। ক্ষম' প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় খোদ। 

'তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন না|” 
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হজরত বলিয়াছেন ;--রূপ পরিবর্তন, ভূ-গর্ভে ধ্বংস ও সমুজে 

' মিমর্জিত কর! হইতে খোদা আমার উম্মতকে রক্ষ। করিয়াছেন । . 
দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে উহার এইরূপ মর্ম হইবে ১-০ছে 

আমাদের প্রতিপালক, তুমি প্রাচীন উন্মতগণকে যেরূপ কঠোর 
অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহারা উক্ত অঙ্গীকার 

পালনে অক্ষম হইয়া আশ্ড শান্তিতে ধৃত হইয়াছিল, তুমি 
আমাদিগকে এরূপ কঠিন অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিও না, নচেৎ 

আমর! উহা! প্রতিপালনে অক্ষম হইয়। শাস্তিগ্রস্ত হইব। 

এবনো-জরির শেষোক্ত অর্থ হজরত*এবনো-আববাছ ও কষ্জেক 

জন বিদ্বান হইতে প্রকাশ করিয়। সমর্থন করিয়াছেন। 

আরও তিনি রবি ও মালেক হইতে প্রথমোক্ত অর্থ উল্লেখ 

করিয়াঞ্ছেন এবং এমাম রার্গি এই মতটা সমধিক যুক্রিযুক্ত 
বলিয়াছেন ;-- 

এবনে-জরির, এবনো-জয়েদ কর্তৃক উহার মন এইরূপ উল্লেখ 

করিয়াছেন, “হে প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে এইরূপ গোনাহ 

হইতে রক্ষা কর--যাহার কোন প্রর্কার তওবা ও কাফফার! না 
খাকে 1৮--এ৫ জঙ) ৩৯৩৯৭, কঃ, ২৪০৪, রুঃ মাঠ ১৫১৩ দোত 

১৩৭৭ ও বঃ ১/২৭৪। ূ 

তৎপরে তাহাদের তৃতীয় দোয়ার কথ! উল্লেখ করা হই. ছে; 
এবনো-কছির এই .অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন;--*হ্ে 

আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের উপর বিপদরাশি নিক্ষেপ 
করিও ন।--যাহা সম্বরণ করা আমাদের সাধ্যাতীত /* 

বয়ঞ্জবি লিখিয়াছেন,--তুমি আমাদের উপর এরুপ 'বিপদ ও 
শাস্তি নিক্ষেপ করিও না--যাহা৷ সহা করার ক্ষমতা আমাদের নাই.। 

এমাম রাজি লিখিয়াছেন ;--বান্দার, হুইটা শ্রেণী, আছে, 
€১) বানু শরিয়তের প্রতি আমল বলা, (২) মোকাশাফার 
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পথে প্রবেশ করা। উহা! আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত, 'সবা 

( খেদমত ), এবাদত ও দ্রানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রথম 

অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়' বলা হইয়াছে যে, তুমি আমাদের 
উপর কষ্টকর ব্যবস্থাগুলি বিধান করিও ন1। 

দ্বিতীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়! বল! হইয়াছে, হে খোদা» 
তুমি নিজের গৌরবের উপযুক্ত প্রশংসা, তোমার দান ও অনুগ্রহ 
রাশির যোগ্য কৃতজ্ঞতা এবং তোমার পবিত্র মাহাত্ম্যের যথাযোগ্য 

মা'রেফাত আমাদের নিকট তলব করিও না, কেননা! তৎসমস্ত 

আমাদের শক্তির অতীত ।- বত) ১২৭৪, এ; কঠ, ২৪৯৮ ও 

কঃ ২৪*৬। 

তত্পরে তাহাদের চতুর্থ দোয়ার কথা উল্লেখ করা হইতেছে ১-- 
এমাম রাজি বলিয়াছেন, শাস্তি ছুই প্রকার হইয়। থাকে-_ 

শারীরিক ও আত্মিক, এইরূপ ছওয়াব শারীরিক ও আত্মিক ছুই 
প্রকার হুইয়। থাকে। 

“হে খেদা, তুমি আমাদের গোনাহগুলি ক্ষম! করিয়৷ দাও।” 

ইহাতে শারীরিক শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার দোয়া করা! 
হইয়াছে। 

“তুমি আমাদের দোষগুলি ঢাকিয়। দাও।” ( যেন আমরা 

লোকদিগের নিকট লাঞ্িত না হই), ইহাতে মানসিক শাস্তি 
হইতে মুক্তি পাওয়ার দোয়া কর! হইয়াছে । 

“তুমি আমাদের উপর দয়! অনুগ্রহ কর।” ইহাতে বেহেশতের 
দানরাশি, স্ুখসম্ভোগ ইত্যাদি বাহিক বিনিময় লাভের দোয়! 
কর] হইয়াছে। 

“ভুমি আমাদের মালেক।” ইহাতে খোদাভায়ালার দর্শন 
রত উত্যাছি আত্মিক বিনিময়ের দোয়া কর! হইয়াছে। 
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আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন ;--কেহ কেহ বলিয়াছেন, ৩৩ ৮৯2) 

বলিয়। কার্ধ্য-কলাপের দোষ মার্জনার দোয়া! কর! হইয়াছে। 
১/৯) বলিয়া বাক্যাবলীর দোষ ক্ষমার দোয়া হইয্মাছে। 1১০) 
বলিয়া নেকীর পাল্ল। ভারি হওয়ার দোয়া কর! হইয়াছে । 

অন্য কেহ বলিয়াছেন, প্রথম শবে মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণ। 
হইতে নিষ্কতি পাওয়ার দোয়া করা হইয়াছে । দ্বিতীয় শবে 
গোরের অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার দোয়া কর! হইয়াছে। 

তৃতীয় শব্দে কেয়ামতের দিবসের ভয়াবহ বিপদ রাশি হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়ার দোয়া কর! হইয়াছে । 

তাহাদের দোয়ার শেষ এই £-- 
“অনস্তর তুমি আমাদিগকে অস্ত্রযুদ্ধে, তর্কযুদ্ধে এবং ইছলামের 

গৌরব প্রচারে ইছলাম-শক্র কাফের সম্প্রদায়ের উপর জয়যুক্ত 
কর।” 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, সুক্ষ্মতত্ববিদ্গণ উহার মর্মে বলেন, 
হে খোদা, তুমি আত্মিক শক্তিকে উক্ত বাহ্াশক্তির উপর প্রবল 

কর--যাহা মনুষ্যকে খোদা ব্যতীত অন্যের প্রেমে বিষুপ্ধ করিয়া 
ফেলে ।__-কঃ ২৪০৬ ও রুঃ মাঃ), ১1৫১৩। 

এমাম মোছলেম বর্ণনা ফরিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) 

মে'রাঞ্জের রাত্রে “ছেদরাতোল-মোস্তাহা”র নিকট তিনটা দখন 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন--( ১) পাপঞ্জগানা নামাজ, (২) ছুর! বাকারার 
শেষ ছুই আয়ত, (৩) যেউন্মত শেরক না করিয়াছে, তাহার 

গোনাহ মার্জনা । হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, 
উক্ত আয়তদ্বয় আরশের নিয়স্থিত ধনভাগ্ার। ইহা! হজরতের 

পুর্বে কোন নবী প্রাপ্ত হন নাই। 

তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহতায়াল। *আছমান ও 

জমির স্থৃট্রির ছুই সহত্র বৎসর পূর্ব্বে একখানা কেতাব লিপিবদ্ধ 
পপ ৯ 
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করাইয়াছিেন, উহাতে দুর! বাকারার শেষ আত নাজেল কর! 

হইয়াছিল। যে গুহে তিন রাত্রে উহ! পাঠ করা হইবে, শয়তান 

ভথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না ।--এঃ ক১ ২১৯৫/১৯৬। . 

ভিল্রিলী ? 

(১) গোল্ডসেক সাহেব এই সুরার ২৭১ আয়তের ফুটনোটে 

লিখিয়াছেন ;-- এ 
“এই স্থানে লিখিত আছে যে, খয়রাৎ দেওয়া গোনার কাফার৷ 

স্বরূপ; কিস্তি এই শিক্ষা নিতাস্ত অযৌক্তিক এবং তৌরেৎ ও 
ইঞ্জিলের শিক্ষার সম্পূর্ন বিপরীত। দান দ্বার! গ্ররিব ছুঃখীদের 
দুখ মোচন করা মন্ুষ্যের কর্তব্য, তাহা ন| করিলে পাপ হয়, কিন্ত 
মনুষ্য আপন কর্তব্য কন্ম সাধনের জন্য কোন পুরস্কার আশা করিতে 

পারে না। কোন ব্যক্তি শত শত সংক্রিয়া করিয়াও একবার 

নরহত্য। করিলে যেমন এ সংক্রিয়াতে তাহার সেই অপরাধ ক্ষমা 

হয় না, সেইরূপ মন্ুষ্ের নিজ- সংকাধ্য দ্বারা তাহার অসংখ্য 
গোনাহ কখনও ক্ষয় হইতে পারে না। খোদাবন্দ ইছ1 মসিহ 

বলিয়াছেন, সেই প্রকার আজ্ঞাপিত সমস্ত কার্য্য করিলে পর 

তোমরাও বলিও, আমরা অনুপযোগী দাস, যাহ! করিতে বাধ্য 

ছিলাম, তাহাই করিলাম ।*--লুক, ১৭ 3 ১০। 

আমাদের উত্তর ॥। 
সাহেব বাহাতবরের মতে দান ইত্যাদি সৎকাধ্যে পাপঃক্ষমা 

ইওয়া অযৌক্তিক, বরং তৌরাৎ ও ইঞ্রিলের শিক্ষার বিপরীত, 
এবং তিনি দাবি করিয়াছেন যে, সৎকার্য্যের কোন পুরস্কার হইতে 
পারে না, কিস্ত আমরা তাহাকে জিজ্ঞাস।' করি” পাপকার্ষ্ের 
শাস্তি হইবে কিমা? যদি কোন শাস্তি নাহয় তবে হুনইয়া 
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হইতে ধর্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে। অ'র ষদি শাস্তি 
থারে, তবে সংকার্য্যের পুরস্কার থাকিবে না কেন? যে ধর্শে 

পাপের শাস্তি থাকে, কিন্তু সৎকার্যের পুরস্কার ন' থাকে, উহা 
কি সত্য ধর্ম বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে 1 

বেহেশত সংকার্্ের পুরক্কারের স্থান এবং দোজখ পাপকার্ধ্যের 
শাস্তির স্থান, ইহা অতি জ্বলন্ত সত্য কথা, কিন্ত সা্তেবের মতে 
তাহাদের ধন্মে দোজখের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও বেহেশতের 
অস্তিত্ব কি স্বীকার্ধ্য নহে? যদি হয়, তবে উহার আবশ্যকতা কি? 

সৎকাধ্য করিলে যে পুরক্ষার পাওয়া! যায়, তাহার কয়েকটী 

প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; 

যাত্রা! পুস্তক, ১৫ অধ্যায়, ২৬ পদ;_- 
“তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূর রবে মনোযোগ কর ও 

তাহার দৃষ্টিতে যাহা উচিত তাহাই কর ও তাহার জাজ্ঞাতে কর্ণ 
দেও ও তাহার বিধি সকঙ্গ পালন কর, তবে আমি মিআ্রীয় লোক- 

দিগকে যে সকল রোগেতে আক্রান্ত করিলাম, তাহ! তোমাকে 

আক্রমণ করিতে দিব না; £কননা আমি জ্দাপ্রভূ তোমার 

আরোগ্যকারী ৮ 

লেবীয় পুস্তক, ১৮১ 8৫ পদ 7; 

«৪, তোমরা আমারই শাসন মান্ত কর ও আমার বিধি পালন 
কর ও তদন্থুযায়ী আচরণ কর, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু । 

৫, অতএব তোমরা আমার বিধি ও আমার শাসন পালন করিও ; 
তাহা পালন করিলে, মন্তুষ্য বাচে।” 

উত্ত পুস্তক, ২৬, ৩--১৩ পদ ;-- 
*৩, যদি তোমরা আমার. বিধিপ্থে চল ও আমার আত। 

সকল মান ও তাহা পালন কর, ৪, তবে আমি উপযুক্ত কালে 
তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব? তাহাতে ভূমি আপনার উৎপাগ্ঠ 



২২৮ কোর-আন শরিফ 

শস্য দিবে ও ক্ষেত্রের বৃক্ষগণ আপন আপন ফলে ফলবান হইবে । 

৫, এবং তোমাদের শশ্য যর্দনকাল দ্রাক্ষ। চয়নকাল পর্য্যস্ত লাগিবে 

ও দ্রোক্ষ/ চয়নকাল বীজ বপনকাল পধ্যস্ত লাগিবে এবং তোমর। 

তৃপ্ত হওন পধ্যস্ত অল্প ভোজন করিবা ও নির্ভয়ে নিজ দেশে বাস 

করিব।। ৬ এবং আমি দেশে শাস্তি প্রদান করিব; তোমরা 
শয়ন করিলে, কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না এবং আমি 

তোমাদের দেশ হইতে হিংআ পশুদিগকে দূর করিয়া দিব ও 
তোমাদের দেশে খড়গ ভ্রমণ করিবে না। ৭, এবং তোমরা 

আপনাদের শক্রগণকে তাড়াইয়া দিব! ও তাহারা তোমাদের 
সম্মুখে খড়ো পতিত হইবে-*---*১৩পদ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য । 

দ্বিতীয় বিবরণ, ৭, ১১--১৫ পদ ;__ 

*১১, অতএব অদ্য আমি তোমাকে যে যে আজ্ঞ। ও বিধি ও 

ব্যবস্থা কহি, তাহ পালন করিতে যত্ব কর। ১২, তোমরা যদি 

এই সকল শাসনে মনোযোগ করিয়া যত্বপূর্বক তাহ পালন কর, 

তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে৷ 

নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তোমার পক্ষে তাহ! 

রক্ষা করিবেন। ১৩, এবং তোমাকে প্রেম করিবেন ও আশীর্বাদ 
করিয়া বন্ধিষু। করিবেন এবং যে দেশ তোমাকে দিতে তোমার 
পূর্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমার গর্ভফল 
ও ভূমির ফল ও শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও তোমার গরুদের বৎস, 

ও মেধীদের শাবক, এই সকলেতে আশীর্বাদ করিবেন। ১৪, 

সকল জাতি অপেক্ষা তুমি আশীর্বাদ প্রীপ্ত হইব! এবং তোমার 
পশ্তগণের মধ্যে কিম্বা তোমার মধ্যে কোন পু কিবা ফোন স্ত্রী 
নিঃসস্তান “হক্টরে না । ১৫, এবং জদাপ্রভু তে।মা হইতে সমস্ত 
রোগ দূর করিবেন এবং মিআীয়দের যে স্কল মছার্যাধিতুমি জ্ঞাত 
আহ্ছ, তাহা তোমাকে , দিবেন না, কিন্ত তোমার বৈরী সকলকে 
দিবেন।” 



ওয় পারা তেল্কর রোছোল-_ছুরা আল-বাকারাহ । ২২৯. 

'এইক্ধপ উহার ২৬ অধ্যায় ১৬--১৯ পদে আছে। 

যিহোশুয়ের পুস্তক, ১, ৮ পদ 7 ৰ 
«তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা-গ্রন্থ বিচলিত না হউক, 

তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্বপূর্বক তদনুষায়ী কণ্ম 
করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেনন। তাহ! করিলে 

তোমার শুভ গতি হইবে ও তুমি কুশল প্রাপ্ত হইবা |” 

১ম রাজাবলী, ২৯, ১৯২০ ১-_ 

১৯, “এবং তোমার আজ্ঞা ও প্রমাণ বাক্য ও বিধি সকল 
পালন করিতে ও সমস্তই অনুষ্ঠান করিতে এবং আমি যে প্রাসাদের 

জন্য আয়োজন করিয়াছি, তাহা নিন্নাণ করিতে আমার পুত্র 
শলোমানকে সরল অন্তঃকরণ দাও। ২১০, পরে দাউদ সমস্ত 

সমাঁজকে কহিল, এখন আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূর ধন্যবাদ কর, 

তাহাতে সমস্ত সমাজ আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর 

ধন্যবাদ করিল ।” 

গিশায়াহ পুস্তক, ২৪1৫-__৬ পদ 7 

«৫, হুঁ, ভূমগ্ুল আপন নিবাসিদের পদতলে অপবিত্র হইয়- 
ছিল, কারণ তাহার] ব্যবস্থা সকল লজ্ঘন করিত, বিধি অন্যথ। 

করিত, অনন্তকাল স্থায়ী নিয়ম ব্যর্থ করিত। ৬ এই জন্য 
অভিশাপ দেশকে গ্রাস করিল ও তন্গিবাসিগণ দণ্ডনীয় হইল ; এই 

কারণ দেশবাসিগণ দগ্ধপ্রায় হইল এবং অত্যল্প লোক অবশিষ্ট 
আছে।” 

'খিহিক্ষেল পুস্তক, ১১, ১২ 7 
৯ “তোমরা চতুব্দিকস্থিত পরজাতিদের শাসনানুরূপ কর্ণ 

করতঃ যাহার বিধিমত আচরণ কর নাই ও ধাহার শাসন সকল 

পালন কর নাই, সেই আমি ষে সদাপ্রভূ তাহা জ্ঞাত হইব! ৮ 



১৩০ কোর-আন শরিফ 

পুরাতন নিয়মের কেতাবগুলি হইতে প্রমাণিত হইল' যে 
সংকার্ধ্য কর! মুক্তি লাভের জঙ্য নিতাস্ত আবশ্যক, 'আার উহার 

পুরষ্কার পাওয়। যুক্তিযুক্ত । 

এক্ষণে নৃতন নিয়মের কয়েকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি ;-_ 
মি, 8, ২ পদে যীশুর ৪* দিবস রোজ রাখার কথা আছে। 

লুক, ৫১৬ ;__কিস্ত তিনি (যিশু) নিজ্ন স্থানে গিয়া প্রার্থনা 

করি তন।” 

মি, ১৬, ২৭ :-+ 

“কেননা মন্ুষ্য-পুত্র আপন দূতগণের সহিত পিতার প্রতাপে 
আসিবেন এবং ততকালে প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়ানুযায়ী 

ফল দিবেন ।” 

উক্ত পুস্তক, ১৯, ১৬ ;__ 

১৬, একজন আসিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে সদৃগুবে অনন্ত- 
জীবন পাইবার নিমি,ত্ত আমার কি সংকশ্ম করা কর্তব্য ? ১৭, 

তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সতের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা 

কর? সং একমাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি সেই জীবনে 
প্রবেশ করিতে বাঞ্ছ।! কর, তবে আজ্ঞ। সকল পালন কর। ১৮, 

সে কহিল, কোন্ কোন্ আজ্ঞা ? যীশু উত্তর করিলেন, নরহত্যা 

করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিও না । ১৯, পিতামাত্কাকে মান্য করিও এবং তোমার প্রতি- 

বাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিও ।” 

শুক। ৮৭ ২৯ 7 

"তিনি উত্তর করিয়া! তাহাদিগকে কহিলেন, এই যে ব্যক্তিরা 

ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, ইহারাই আমার মাতা এফং 

জ্রাতৃগণ |” 



৩য় পার! তেলকর রোগ্োল--ছুরা আল-বাকারাহ। ২৬৯ 

যোহন, ১৪৯ 5৫1২১ 7 

১৫, যর্দি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল 

পালন কর। ২১, যেব্যক্তি আমার আজ্ঞ! প্রাপ্ত, অথচ তাহ! 

পালনকারী সেই আমাঙ্কে প্রেম করে, আর যে জন আমাকে 

প্রেম করে, সেই আমার পিতার প্রেমের পাত্র হইবে। 

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, সংকাধ্যই মুক্তির 
মূল এবং ইহার পুরস্কারেই লোকের৷ বেহেশতের অধিকারী হইবে। 

দান করিলে যেপাপ ক্ষমা হয়, ইহার গুমাথ যে কেবল. 
কোর-আন মজিদে আছে, তাহা নহে, বরং প্রচলিত বাইবেলেও 

ইহার প্রমাণ অ'ছে 

মথি, ১৯ অধ্যায়, ২১ পদ +₹-- 

২৯, “যীন্ড তাহাকে কহিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে বাঞ্কা কর, তবে 
গিয়া আপন সব্ধন্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রিগকে বিতরণ কর, 

তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবা।* 

যাকোব, ২২৫ 3 

“আবার রাহব নাম্নী বেশ্টাও কি সেই প্রকারে কর্ম হেতু, 

( অর্থাৎ ) দূতগণকে অতিথি করণ ও অন্য পথ দিয়! বাহিরে প্রেরণ 
হেতু ধান্মিকাকৃতা হল না ?” 

কোর-আনের উক্ত আয়তে আছে, খয়রাৎ প্রদানে কতক গোনাহ 

মাফ হইয়। যায়, উহাতে যে নরহত্যা মাফ হইবে, কিন্বা অসংখ্য 

গোনাহ মাফ হইবে, ইহ! উক্ত আয়তে নাই। অবশ্য খৃষ্টানদিগের 
উক্ত মথি ও যাকোব পুস্তক হইতে বুঝ! যায় যে, দান করিলে 

ব্যভিচারের গোনাহ মাফ হইয়া! যায় এবং সর্বস্ব দান করিলে, 
সমস্ত গোনাহ মাফ হওয়া ও বেহেশতের অধিকারী হনয়! 

অনিবার্য । | 
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সাহেব বাহাছুর ইঞ্জিল লুক হইতে ষে পদটী উদ্ধত করিয়াছেন, 
উহাতে বুঝা! যায় না যে, সংকার্ধ্য করিলে উহার কোন পুরস্কার 
নাই। 

(২) তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব লিখিয়াছেন ;-- 

*“গোনার মাফীর জন্য যে কুর্বাণী আবশ্যক, ইহা! জগতের 

প্রায় সমুদয় জাতীয় লোক স্বীকার করে এবং তাহারা সেই 
বিশ্বাসের অন্ুবর্তী হইয়া বলিদানাদি করিয়। থাকে । কোরাণের 

এই আয়েৎ থাকা সত্বেও মহম্মদ গই সার্ববভৌমিক সংস্কার 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং বকর ঈদ স্থাপনের সময়ে 

তিনি স্বয়ং ছুইটী ছাগ-বতস জব! করিয়া বলিয়াছিলেন :.....---** 
কিন্তু পশু কুর্ব্বাণী দ্বারা মন্ুুষ্যের গোনার মাফী হয় না, কারণ 

খোদ! পাক ইঞ্জিলে বলিয়াছেন, _বস্ততঃ বৃষের কি ছাগলের রক্ত 

যে গোনা হরণ করিবে, ইহা হইতে পারে না।-ইব্রীয় ১০79 । 

আমাদের উত্তর । 

“কোরবাণি করিলে গোনাহ মাফ হইতে পারে, ইহা সর্ধধবাদি- 

সম্মত মত, ইহার কারণ এই যে, ইহা সংক্রিয়' ইহাতে বুঝ 
যায় না যে, ইহ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে গোনাহ মাফ হইতে 

পারে ন। কোর-আন শরিফে আছে ষ, সমস্ত প্রকার সংকার্ষ্যে 
গোনাহ মাফ হইতে পারে, তওবা! করিলে গোনাহ মাফ হইয়া 

থাকে, পয়গম্বরগণের স্থপারেশে গোনাহ মাফ হইতে পারে, 
খোদাতায়াল] দয়! করিয়া উহা! মাফ করিয়া দিতে পারেন, আর 

ইচ্ছ। করিলে শাস্তি দিয়! মাফ করিয়া দিতে পারেন। কাজেই 
খয়রাতে গোনাহ মাফ হওয়ার আয়ত হজরতের কোরবাণি করার 

প্রতিবন্ধকতা! জন্মাইতে পারে না।* 
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লেবীয় পুস্তরু, ৯, ৭ 7-_. 

“তখন মোশি হারোৌপকে কহিল, তুমি বেদির নিকটে এ 
'সদাপ্রভূর আজ্ঞান্নসারে আপনার পাপার্থক বলি ও হোমবলি 

উৎসর্গ করিয়া আপনার ও লোকদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত কর ।” 

ইহাতে বুঝ! যায় যে, কোরবানি দানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত 

হওয়া তওরাতের ব্যবস্থা । 
মথি, ৫--১৭-_ 

“আমি ব্যবস্ত|! কি তাববাদিদের গ্রন্থ লোপ করিতে আঙিয়াছি 

এমন বোধ করিও না, আমি লোপ করিতে আসি নাই, পকিস্ত 

পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।” 
ইহাতে বুঝ! যায় যে, যদি ইঞ্জিলের এই বাক্য সত্য হয়, 

তবে সাহেব ইত্রীয় পুস্তকের যে কথাটা উদ্ধত করিয়াছেন, উহা 
প্রকৃত ইঞজিলের শিক্ষা নহে, বরং জাল কথা । 

(৩) তৎপরে গোল্ডষেক সাহেব লিখিয়াছেন +_ 

“এই জন্য খোদাতায়াল! মানবকে নিরুপায় দেখিয়! দয়া করতঃ 

ইস! মসিহকে এই ছুনইয়াতে প্রেরণ করিলেন, যেন তিনি আপন 
প্রাণ দান করিয়া গোনার উপযুক্ত কুর্বাণী সাধন করেন । 

বাস্তবিক ইছা নবী যে কুর্ববাণী করিয়াছেন, তাহ। নাজাৎ পাইবার 
একমাত্র উপায়, কারণ মনুষ্য হূর্বল ও পাপিষ্ঠ এবং সে কখনও 

নিজ শক্তির বা নেকীর গুণে নাজাং লাভ করিতে পারে ন।” 

আমাদের উত্তর । 
মুছলমানদিগের মত এই যে, খোদাতায়ালা কোন সংকার্য 

দ্বারা বান্দাগণেব গোনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন, নবি ও 

অলিগণের স্ুপারেশে উহা! মাফ করিয়া! দিতে পারেন, নিজে 

দয়াপরবশ হইয়া উহা মাফ করিয়া দিতে পারেন কিম্বা কিছু 
শীট +] 
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শাস্তি দিয়া মাফ করিয়! দিতে পারেন, কিন্তু খোদা মোশরেক 
ও কাফেরদিগকে মাফ করিবেন না। 

খৃষ্টান পাদ্রিগণ বলেন, কোন বান্দা গোনাহ শস্য হইতে 
পারে 'না, আল্লাহু বিনা শাস্তি তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারেন 

না, যেহেতু গোনাহ অনস্ত কোপের কারণ হইয়। থাকে, যদি 
কোন মুক্তি প্রদাতা ন৷ হয়, তবে মনুষ্য সব্বদা কোপপগ্রস্ত ও ধ্বংস- 

শীল অবস্থায় থাকিবে । এই জন্য তাহাদের যুক্তির জন্য একজন 

পবিত্র মুক্তিদাতার আবশ্যক । সমস্ত মনুষ্য গোনাহগার, কাজেই 
তাহ'দের মধ্য হইতে কেহ মুক্তিপ্রদাত। হইতে পারে না, এই 

হেতু খোদ। নিজের পুত্রকে তাহাদের মুক্তির জন্ত প্রকাশ করিলেন, 

তিনি যুত্তিমান হইয়া লোকদের নিকট উপস্থিত হইয়। সমস্তের 
গোনাহ নিজের উপর লইয়া গোনাহগাররূপে গণ্য হইলেন, 
তাহাদের গোনাহর শাস্তির জন্য নিজে ক্রুশবিদ্ধ হইলেন এবং 

সমস্ত লোককে গোনাহ হইতে পবিত্র করিলেন। ইহাকে তাহার! 
'কাফফারা' বলিয়া থাকেন । 

তাহাদের এই মত কয়েক কারণে বাতীল,_-(১) এই যে, 

যদ্দি কাফফারার মত সত্য হইত, তবে য়িহ্থদা নিশ্চয় মহা সুফল 
প্রাপ্ত হইত এবং অনন্ত মুক্তির অধিকারী হইত, কেনন! সে 
কয়েকটা টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যীশুকে ধরাইয়৷ দিয়াছিল, 
যদি সে ধরাইয়া না দিত, তবে যীশু লুকায়িত থাকিতেন, আর 
লোকদিগের কাফফারা হইতে পারিতেন না, অথচ যীশুর শিষ্য- 

গণ তাহাকে “হাওয়ারিণ' দল হইতে বাহির করিয়া! দিয়াছিলেন 
এবং স্বয়ং যীশু তাহাকে তিরক্ষকার করিয়াছিলেন । মি, ২৬, ২৪ 
পদ ও প্রেরিত পুস্তক দ্রষ্টব্য । যদি কাফফারার মত সত্য হইত, 
তবে যিছদার এ অবস্থা হইত না। 

আরও" যদি উক্ত মত সত্য হইত, তবে যে ব্যক্তি যীশুকে 
জুঁশ-বিদ্ধ করিয়াছিল, সেও খাস বেহেশত্ভী হইত | 
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(২) গোমাহগারেরা ছনইয়াতে অতিরিক্ত গোনাহ করিবে, 

আর পরিণামে বেহেশতে প্রবেশ করিবে, আর ইহার পরিবর্তে 
নিষ্পাপ ষীণ্ড ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া দোজখে প্রবেশ করেন, ইহ! কি 
্টায়বিচার হইতে পারে ?. ইহা! অত্যাচার নহে ত কি? 

(৩) যদি যীশু জন্তষ্টচিত্তে কাফফারা? মঞ্জুর করিতেন, তবে 
তিনি ক্রুশের উপর কি জন্ত চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, হে 

আমার খোদা, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? মথি, 

২৭, ৪৬ পদ দ্রষ্টব্য । 
ইহাতে বুঝ! যায় যে, তিনি নারাজ অবস্থায় ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়+- 

ছিলেন, ইহাতে কাফ ফারার অসারতা প্রকাশিত হইল । 
(৪8) পাদরিদিগের মতে গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ কাধ্যের 

জন্য অনস্ত শাস্তির অধিকারী হয়, 'আর যখন যীশু সমস্ত লোকের 

গোনাহ বহন কবিয়া দোজখে গেলেন, তখন তিন দিবস শাস্তি 

পাইয়া! কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন? ইহা যুক্তি ও বিবেক-বিরুদ্ধ 

মত নহে কি! 

(৫) যদি কাফফারার মত সত্য হয়, তবে যীশুর পুর্বববস্তা 
নবিগণের কাফেরদিগের সহিত দোং খে থাকা প্রতিপন্ন হয়, 

কেননা! যীশুর কাফফার! ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইতে পারে না' 
নাকি! (নাউজে!ঃ ) 

(৬) যীশু সমস্ত লোকদ্িগের “কাফফারা? ছিলেন, কিন্বা 
বর্তমান লোকদিগের “কাফফারা” ছিলেন? যদি শেষোক্ত 
মত ঠিক হয়, তবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালীন লোকদিগের 

জন্য অন্য একজন “কাঁফফারা*র আবশ্ঠক হইবে। , আর যদি 
প্রপমোক্ত মত সত্য হয, তবে ভবিষ্যৎ কালীন লোকদিগের 

গোনাহ : প্রকাশিত হওয়ার পুর্ধে ষীন্ড কিরূপে উহা, বহন 
করিলেন ? 
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(৭) যখন যীশু লোকদিগের গোনাহ বহন করিয়া লইগ্েন, 

তখন তিনি গোনাহগারদিগের তুল্য হইলেন, কাজেই তাহার 
যুক্তির জন্য অন্য মুক্তিপ্রদাতার আবশ্যক, কেনন৷ মুক্তিপ্রদাত। 
ব্যতীত গোনাহগারের মুক্তির কোন উপায় নাই। তৎংপরে শেষ 
মুক্ষিপ্রদাত। তাহার গোনাহ বহন করার জন্য গোনাহগার হওয়ায় 

নিঙ্জের মুক্তির জন্য অপর মুক্তিপ্রদাতার মুখাপেক্ষী হইবেন, 
এইরূপ পরপরে অসংখ্য মুক্তিদাতার আবশ্যক হইবে, ইহাকে 
০/৮০ তাছালছোল+ বল! হয়, যে বিষয়ে 'তাছালছোল' সাব্যস্ত 

হয়। উহ! বাতীল হইয়া থাকে । 
(৮) যখন খুষ্ঠান হইয়া যীন্তর 'কাফফারা” হওয়ার প্রতি 

খিশ্বাস স্থাপন করিলে নিষ্পাপ হইয়া যায়, তখন চোর, ডাকাত 

ও হত্যাকারিদিগকে কি জন্য ফাসি ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়? 

তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণে হত্যাকারী ও ব্যতিচ্ারিদের শাস্তি 
দেওয়ার কথা লিখিত আছে, খ্ুষ্ঠান-জগত এইরূপ শাস্তির ব্যবস্থা 

করিয়! থাকেন। যখন খোদ] তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন, তখন 

পৃথিবীতে কি জন্য গ্রতিশোধ প্রদান কর! হইবে ? 
(৯) যখন যীশু সমস্ত গোনাহ কার্যের কাফফারা হইলেন, 

তখন নেকী করার কি আবশ্যক? অথচ যীশু ৪ দিবস রোজ 

রাখিয়াছিলেন এবং তাহার প্রেরিতগণ সর্ধদ1 সংকাধ্য করিতে 

তৎপর থাকিতেন। 

€১০) যাকোব পুস্তক, ২, ১৪।২০।২৪২৬ ;-- 

১৪, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার বিশ্বাম আছে, ইহা ষে বলে, 

তাহার যদ্দি কর্ম না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? সেই 

৬ কি পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ ? 

» কিন্তু হে নিঃসার চিত্ত মনুষ্য, কর্্মবিহীন বিশ্বাম যে 

রা ইহ। জানিতে কি বাঞ্ছ। কর? 
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২৪, অতএব তোমরা দেখিতেছ, কণ্ম হেতু মনুষ্যকে টিন 
কর হয়, শুদ্ধ বিশ্বাস হেতু নয়। 

২৬, বস্তুতঃ যেমন আত্মবিহীন দেহ মৃত, তেমনি বিহীন 
বিশ্বাসও মৃত । 

যোহন ১ম পত্র ৫৪ ৩-- 

৩, ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম তাহা এই যে, আমরা তাহার 

আজ্ঞা সকল পালন করি, আর তাহার আঙ্ঞ। সকল ছুর্র্বহ নয়। 

যদি কাফফারার প্রতি বিশ্বাস করিলে, মুক্তি পাওয়া সস্ভব- 

হয়, তবে উপরোক্ত পুস্তকগুলিতে সংক্রিয়া করার এত তাকিদ- 

করা হইল কেন? আর কর্মবিহীন বিশ্বাসকে পরিত্রানের অযোগ্য 
বলিয়। কেন প্রকাশ কর! হইয়াছে ? 

(১১) যদি যীনড কাফফারা? হইতে আসিয়! থাকেন, তবে 
প্রথম হইতে “কাফফারা” হওয়ার কথ প্রচার করিলেন না কেন? 
প্রচলিত বাইবেলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি লোকদিগকে উপদেশ 

প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, যদি কাফফারার মত সত্য হইত,, 
তবে এরূপ হইল কেন! 

(১২) এই কাফফার! দ্বার গোনাহ বিলুপ্ত হয় নাই, বরং 

উহার বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, কেনন। গ্নিছুদির যীশুকে ঘৃণা করার, 
জন্ত শাস্তির উপযুক্ত হইয়াছিলেন। 

(১৩) যদ “কাফফারা” খোদার "মর্জি অনুযায়ী হইত, 

তবে রহমতের চিহ্ন প্রকাশিত হইত, কিন্ত প্রচলিত চারিখান!' 

ইঞ্জিল হইতে প্রমাণিত হয় যে, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে 
এরূপ কোপের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইয়াছিল__যাহ। ইতিপূর্বে 
কখনও হয় নাই; পৃথিবী অন্ধকারময় হইয়াছিল, মৃতের গোর' 
সমূহ হইতে বাহির হইয়া শহরে আসিয়াছিল, তুমি কম্পিত, 

হইয়াছিল এবং ধিরুশালেমের হয়কলের পরদা উপরি অংশ হইতে. 
নিম্থ অংশ পর্য্যস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। 
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(১৪) পাদরিদিগের মতে মীগু খোদার অংশ, আর যে 

ব্যক্তি তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল, সে মনুষ্য ছিল, কাজেই 

স্থলে মন্ুষ্যের খোদার উপর পরাক্রাস্ত হওয়া প্রতিপন্ন হয়! 

(১৫) যদি যীশু “কাফফারা” হইতেন, তবে অন্যক্ষমা- 

কারিদের আবশ্যক হই না, অথচ প্রেরিত পুস্তকে আছে যে. 
তাহার শিষ্যগণ লোকদ্িগের গোনাহ মাফ কবিয়। দিতেন এবং 

যীশু তাহাদিগকে বলিযাছিলেন, তোমরা যাহাদিগকে মাফ 

করিয়া দিবে, তাহাবা মাফ পাইবে । যদি এই কথা সত্য হয়, 
তবে 'কাফফারা” সত্য হইবে কিবপে ? 

(১৬) মথি ১৬, ২৭ পদে আছে যে, যীশু কেয়ামতের 

দিবস বিচার কবিবেন এবং প্রত্যেক মন্ুধ্যকে তাহাব ক্রিযানুযায়ী 
ফল দিবেন, যখন তিনি সমস্ত গোনাহ কাধ্যেব “কাফফাব! 

হইয়াছেন, তখন কি£সব খিচার ঝরিবেন ? খ্তীয় তিনি পবেব 

গোনাহ বহন কবিয়া গোনাহুগাব হইয়াছেন, তখন তাহাব বিচাব 

কাহার দ্বাবা করাইবেন? যদি তিশি শন্রকুলেব বিচাব কবেন, 
তবে তিশি কাফফাবা ন! হইযা আজাব হইলেন কিনা ? 

(১৭) মথিব ১৯ অধ্যায় ১৩১৭ পদ হইতে সপ্রমাথ কবা 

হইয়।ছে যে, আজ্ঞ। পালন করিলে অনন্ত জীবনেব অধিকারি 

হওয়। সম্ভব হয়। যদি কাফফারাব মত সত্য হইত, তবে তিনি 

»এইন্ধস উপদেশ প্রদান কাবলেন কেন? 

(১৮) গালাতীয় পুস্তক, ৩, ১৩ পদ ,__ 
“যে কেহ বৃঙ্গে টাঙ্গান সে শাপগ্রস্ত।” কাফফারার মত 

ত্য হইলে যীশু শাপগ্রস্ত ( লা"নতি ) হইবেন পৌলের এই মতে 
ভাহাকে অসম্মান কব হয়। 

(১৯) "যদি যীশু কাফফারা হইতেন, তবে সমস্ত রাত্রি উক্ত 
বিপদ উদ্ধাবের জন্য দোয়। করিতেন না । 
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(২) যীশুর ক্লু. কাফফারা, হইয়াছিল কিন্বা! তাহার 
দেহ? রুহ অদৃশ্য বস্ত, কাজেই উহ! ক্রুশবিদ্ধ হইতে পারে না।' 
আর তাহার দেহ মানবীয় ভাবাপন্ন ছিল, আর ভাহাদের মতে 

প্রত্যেক মনুষ্য গোনাহগার, কাজেই উহা কাফফারা! হইতে পারে 

না, কাজেই তাহার কাফফার] হওয়া বাতীল। 

(৪ ) সাহেব বাহাছুর ৮২ পৃষ্ঠায় 'মুকাফফের' শকের অর্থ-- 

“তাহা কুর্র্বাণী করে।” এবং *নুকাফফের' শব্দের অর্থ-_ “আমরা 
কুর্ববাণী করি” লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক অনুবাদ? প্রকৃত 

অনুবাদ এইরূপ হইবে ;₹--তিনি মাফ করেন, কিম্বা আমর] স্মফ 
করি হইবে। 

(৫) তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব অনুবাদের ৮৭ গ্রষ্ঠায় 
লিখিয়াছেন ;- 

“মনুষ্য যেনিজ কন্ম দ্বারা নাঞঙ্জাৎ উপার্জন করিতে অক্ষম, 

তাহা মহম্মদ সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন । মেশকাতে লিখিত 

আছে, ( মহম্মদ ) বলিলেন, কাহারও কন্ম তাহাকে নজাৎ দিতে 

পারিবে না, তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাস। করিলেন, হে আল্লার রস্থুল, 

আপন্সি কি (নজাৎ পাইবেন না) না? তিনি বলিলেন, যদি 

খোদা আপনার মেহেক্বানী ঘার। আমাকে আচ্ছাদিত না.করেন, 
তাহা ভইলেও আমিও (পাই) না। হে মুছলমান পাঠক, 

আপনি নজাতের জন্য কিসের উপর নির্ভর করিতেছেন 1. যদ্দি 

বলেন, কেবল খোদার দয়ার উপর, তাহা হইলে আমাদের উত্তর 

এই মে, খোদা অন্যায় ভাবে আপনার দয়া বিতরণ 'করিতে 
“পারেম না অর্থাৎ গোনার শাস্তি না দিয়া সেই গোনা মাফ করিতে 

পারেন না, যেহেতু এমন ক্লাধ্যে তাহার শ্যায়-বিচার লঙ্ঘন ক্র! 
ছেইবে, সন্দেহ নাই |” 
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আমাদের উত্তর। 
 কোর-আন শরিফে আছে / 
০০ ০৪ ৫ ০১৯1০] 91525 চিন ৬২৭ ভা 

ক ))7৮/১১)৯)? 
“নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সংকার্ধ্য সকল 

করিয়াছে, তাহাদের আতিথ্যরূপে ফেরদাওছ নামীয় বেহেশত 
রহিয়াছে ।” | 

অন্থযত্রে আছে +-- 

১৪) ৬০৯৩ ৮৪) ০০০৯০৩০০ ঠ1০ 5 গিশা ৬৩৯০ এ 

০, ১8১01 ০৩] ১০: 

“নিশ্চয় যাহারা .ইমান আনিয়াছে এবং সংকাধ্য সকল' 

করিয়াছে, তাহাদের জন্য বেহেশতের উদ্ভান সকল রহিয়াছে-- 
যাহাদের নিয়দেশে প্রয়ঃ-প্রণালী সকল প্রবাহিত রহিয়াছে ।” 

কোর-আনে অসংধ্য স্থানে আছে যে, ইমান ও সংক্রিয়৷ দ্বারা 
মুক্তি লাভ হুইবে। বাইবেলেও ইহার ষথেষ্ট গ্রমাণ আছে। 

মথি ১৯ অধ্যায়, ১৬১৭ পদ ;__ 

১৬, “একজন আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে সদ্গুরো। 

অনস্তজীবন পাইবার নিমিত্তে আমার কি সংকর্ম করা কর্তব্য? 
১৭, তিনি তাহাকে কহিলেন,-**---*-, ভুমি যদি সেই জীবনে: 

প্রবেশ করিতে বাঞ্ছ! কর, তবে আজ্ঞ! সকল পালন কর।” 

যাকোব পুস্তক, ২, ১৪ 3-- 

১৪, “আমার বিশ্বাস আছে, ইহা যে বলে, তাহার যদি কর্ম 
ন। থাকে, তবে তাহার কি ফল দশিবে? সেই বিশ্বাস কি তাহার 
পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ? ২০, হে নিঃসার চিত্ত :মনুষ্য, কর্মমবিহীন 
বিশ্বাস যে অকর্্মণ্য, ইহা জানিতে কি বাঞ্ছ কর? ২১, আমাদের 
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পিতা আত্রাহাম কর্ম্দহেতু, অর্থাৎ যর্জবৈদীর উপরে আপন পুত্র 
ইস্হাককে উৎসর্গ করণ হেতু কি ধার্টিকীকত হইলেন না? ২২, 
ভুমি দেখিতেছ, খিশ্বাস তাহার ক্রিয়ার সহকারী ছিল এবং কর্ম 

হেতু তাহার বিশ্বাস সিদ্ধ হইল। ২৪, অতএব তোমরা দেখিতেছ, 
কর্ণাহেতু মনুস্যকে ধার্শিক করা যায়, অন্ধবিশ্বাস হেতু নয়” 

_ উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, ঈমান ও সংকর 
মুক্ষির যুূল কারণ। 

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে $-- 
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/5 & 4৯) ০3 80 ৬৬4৬০ ৪০৬০ তি 945 ৩ 

59 ৩ ১ 85:০1 8501 2 ড০ * 5923 
কি ৬/-৫০। +952 £9)৯1 

“একজন অরণ্যবাসী নবি (ছাঃ )এর নিকট উপস্থিত হইয়া 

বলিয়াছিল, আপনি আমাকে এইরূপ কার্য্যের পথ প্রদর্শন করুন 
যাহা- _অনুষ্ঠান করিলে, আমি বেছেশতে প্রবেশ করিতে পারি। 

হজরত বলিলেন, তুমি খোদার বন্দিগি করিবে, তাহার সহিত 
কোন বিষয়ের শরিক করিবে ন। এবং ফরজ নামাজ, জাকাত ও 

রোজ। করিবে ।” 
হছাদিছের মুল উদ্দেশ্য, তুমি সতকার্য্য সকল করিবে, অসং 

কার্ধ্য কল ত্যাগ করিবে এবং খোদার আদেশ পালন বরিরে, 
তবে যুক্তির অধিকারী হইবে । 

হজরত এইরূপ বছু হাদিছে ইমান ও সংকার্ধ্যকে সুজির কারণ 
নির্দেক্ক করিয়াছেন। 

সান্ছেব রাহাছর যে হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন। উবার 
শেমাংক্স ভিনি উল্টেখ করেন নাই, পুর্ণ হারিছটা এই ;-- 

--€৬ 
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“হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও কর্ম তাহাকে কখনও 

মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে না। তাহারা বলিলেন, ইয়া 
রাছুলাল্লাহ, আপনিও (মুক্তি পাইতে পারেন) না কি তদৃত্বরে তিনি 
বলিলেন, আমিও না, কিন্তু যদি খোদা আমাকে নিজ দয়! দ্বারা 

আচ্ছাদিত করিয়। ফেলেন। অতএব তোমর। নিয়মিত ভাবে কর্ম 

করিতে থাক, বনিময়ের আশ! করিতে থাক, প্রভাতে, সন্ধ্যায় 

& রাত্রির প্রথমাংশে এবাদত করিতে থাক, মধ্যম ধরণের কন্ম 

করিতে থাক, তবে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে ।” 

হাদিছের অর্থ এই যে, খোদার দ্ানরাশি অসীম, তৎপরিবর্তে 

মন্ুষ্যদিগের এবাদত অতি নগণ্য, কাজেই খোদাতায়াল৷ এই 

অসম্পূর্ণ এবাদত কবুল করিয়া যে মনুষ্যদিগকে মুক্তি প্রদান 
করিবেন, ইহ] তাহার নিতাস্ত দয়া । যেব্যক্তি নিয়মিত ভাবে 

জৎকার্ধয করিতে থাকে, উহাতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করে, 

/এবং ক্রটা না করে এবং বিনিময়ের আশ। রাখে, খোদাতায়াল! 

তাহার উপর দয়! করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিবেন। 

ইহাতে একথ! বুঝ! যায় না যে, মুক্তির পক্ষে সংকার্্য ও 

ইমান জরুরি নহে, বরং একথা বুঝ। যায় যে, মুক্তির পক্ষে খোদার 
রহমত জরুরি এবং সাধারণতঃ রহমতের পক্ষে সৎকাধ্য জরুরি । 

এক্ষণে সাহেব বাহাছুরের প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমরা নাজাতের 
জন্য ইমান; আমল ও খোদার রহমতের উপর বিশ্বাস করি । 

্ীষ্ঠানৈরা বলেন, সংকার্ধ্য না করিলেও এবং সহত্র সহত্র 
পাপ করিলেও কেবল কাফংরারার উপর বিশ্বাস করিলে, মুক্তি 
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লাভ হইবে । আর আমর! বলি, ইমান ও সৎকার উভয় 
একত্রিত হইলে, খোদার রহমতে মুক্তিলাভ হইবে, এই হিসাবে 

বিবেকসম্পন্ন লোক বলিবে, যে ব্যক্তি আজীবন খোদার আজ্ঞাবন্ছ 
দাসরূপ খোদার আজ্ঞ। পালন করতঃ বলে যে, খোদা, আমি 
তোমার উপযুক্ত বন্দিগী করিতে পারি নাই, তাহার উপর খোদার 
দয়া অনুগ্রহ বিতরিত হওয়। অন্তায় হইবে না, বরং যুক্তিযুক্ত হইবে। 
আর থ্রীষ্টানদিগের মতে যাবতীয় পাপকাধ্য করিয়া ও কোন 
সতক্রিয়া না করিয়া কেবল “কাফফারা*র উপর বিশ্বাস করিয়া 

মুক্তির আশা করা ও খোদার দয়া বিতবিত হওয়াব ধারণা কর! 

যুক্তি-বিরুদ্ধ মত, এইবপ যুক্তি-বিরুদ্ধ দয়া ঝরা অন্তায় ও 

অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সাহেবের এইরূপ 
দাবি যে-“খোদ1 গোনার শাস্তি না দিয়া মাফ করিতে পারেন 

না, ইহাতে তাহার অন্যায় ভাবে দয়া বিতরণ করা হইবে এবং 
হ্যায়বিচার লঙ্ঘন করা হইবে ।” ইহ] শাস্ত্র ও যুক্তি-বিরুদ্ধ মত । 

কোর-আন শরিফে আছে +_- | 
9))9 ০/১১০০ 1958 5 5 ৩))28 ০ 0551) 40 ০ 
| ক 2-27 ৬৯ 

“নিশ্চয় আল্লাহ তাহার সহিত অংশী স্থাপন কর! মার্জন। 

করিবেন না এবং ইহ] বাতীত যে গোনাহ হয়--যাহার জন্য ইচ্ছ! 
হয় মাফ করিবেন 

ইহাতে বুঝা যায় যে, খোদাতায়াল! শেরক ব্যতীত অন্যান্য 
(গোনাহ বিন! শান্তি মাফ করিয়া! দিতে পারেন, আশার ইচ্ছ। করিলে 

তৎসমুদয়ের শাস্তি দিতে পারেন। যদি তিনি শাস্তি দেন, তবে 
ইহ! তাহার গ্যায়বিচার হইবে, আর যদি মাফ করিয়। €দন, তে 
তাস্থার দয়া অনুগ্রহ হইবে । মালিক অপরাধী দাসের দো মাফ 
করিয় দ্রিলে, উহা দয়! ব্যতীত ক্মন্যায় 'কার্ধ্য নামে অভিহিত 
হইতে পারে না। 
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আরও কোর-শানে আছে ৮-- 
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"হে আমার বান্দাগণ-যাহারা নিজেদের আত্মার উপর 

অত্যাচার করিয়াছে, তোমরা খোদার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ 

হইও না, নিশ্চয় আল্ল!হ সমস্ত গোনাহ মার্জন1 করেন।' 

ছহিহ বোখারি ও মোছ্ছলেমের হাদিছে আছে 7 

১১)০ 3৮5 ৪০৩০ 388 0905 ০ &া এ ৮৯) 

৫1 ০০৬4" (2-৯৯১ ৬ 

“যে সময় আল্লাহ সৃষ্টির স্থপ্টি কর! নির্ধারণ করিয়াছিজেন, 

সেই সময় একখান! গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহা আল্লাহ- 

তায়ালার নিকট আরশের উপর রহিয়াছে, উহা এই যে, নিশ্চয় 

আমার দয়া আমার কোপের উপর প্রবল হইয়াছে।” 

আরও উক্ত হাদিছে আছে; 
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0০০০১ ০০০ 10812054১৬৩ ০৯/-৯৬০ 5 

ক 8১৪5)) $92 ৮১৩০ 92 (৮৯): ০০৯৮) 

«নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার একশত দয়া আছে, তন্মধ্যে একটা 

দয়া জেন, মানব, চতুষ্পদ ও হিং জীবদের মধ্যে অবতারণ 

করিয়াছেন, এই হেতু তাহারা পরম্পরে সহাম্ভূতি করিয়া থাকে, 

দয়। করিয়। থাকে এবং বন্ত পশ্ডরা নিজেদের শাবকদের উপর 

তনুপ্রহ করিয়া! থাকে, আর আল্লাহ ৯৯টা দয়। সঞ্চিত রাপলিয়াছেন, 

খাহা ভিনি কেয়ামতের দিবস নিজ্জের বাঙ্দাগণের মধ্যে বিতরপ 

করিবেন |” 
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বাকোব পুস্তক, ২২৫-- 
“আবার নামী বেশ্টাও কি সেই প্রকারে কর্মমহেতু অর্থাৎ দুত- 

গণকে অতিথি করণ ও অন্য পথ দিয়া বাহিরে প্রেরণ হেতু 
ধার্শিকীকৃতা হইল না ? 

খে দা রাহেব বেশ্যাকে বিনা শাস্তি মাফ করিয়! দিয়। দয়। 

করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, বিনা শাস্তি মাফ করিয়া 
দিলে, অন্তায় ভাবে দয়া বিতরণ করা হয় না। 

যদি বিনা শাস্তি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া অন্যায় হয়, তবে 
খষ্ঠানের! বিন! শাস্তি কেবল কাফফারার উপর বিশ্বাস করিয়! 

কিরূপে মাফ পাইবেন ? 

(৬) তংপরে গোল্ডসেক সাহেব একটা আয়ত ও হাদিস 
উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "খোদার দীনে এ ছইজনের প্রতি 

মেহেরবানী যেন তোমাদিগকে আটক না করে” এই স্থলে 
দেখা যায় যে, খোদ! যেন বলিতেছেন, দয়ার অনুরোধে বিন! 

শান্তিতে অপরাধিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া! উচিত নহে। মহম্মদ 

সাহেব ন্যায়বিচার করিতে এতদূর যত্ববান ছিলেন যে, তিনি 
এক সময়ে বলিয়াছিলেন, যদি মহন্মদের কন্তা ফাতেম৷ চুরি করে, 
তবে তাহার হস্ত ছেদন কর।” তবে খোদা যদি এইরূপ শিক্ষা 
দে, তাহা হইলে তিনিও এইরূপ করিবেন, তাহাতে কোন 

সন্দেহ নাই। 

আমাদের উত্তর । 

আয়ত ও হাদিছে বিচারকদিগের পক্ষে ছুনইয়াচ্তে অনুরোধ 

উপরোধ উপেক্ষা করিয়া! ও পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করা শ্যায়বিটার 
করিতে বলা হইয়াছে, দয় অস্পগ্রহ ত্যাগ করতঃ উপযুক্ত *পান্তি 

প্রদান করিতে বল! হইয়াছে, নচেৎ ছুনইয়ার শৃঙ্খল! ও শাস্তি 
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নষ্ট হইবে, আইনের মর্ধ্যাদ! নষ্ট হইবে। ইহার সহিত খোদার 

কার্য্যের তৃলন1 দেওয়া একেবারে অন্যায়। খোদা মানবকে 

তাহার এবাদত করিতে বলিয়াছেন, খোদাও কি সেইরূপ এবাদত 
করিবেন । 

পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপন হেতু আইন রচন৷ কর! দরকার এবং 
প্রত্যেকের উক্ত আইনের বাধ্য থাক দরকার, খেখদাও কি 
সেইরূপ কোন আইনের বাধ্য? মানব জাতি জীবন রক্ষার্থে 

পানাহার করিতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য, খোদাও কি সেইরূপ 
হইবেন 1 

মূলকথা, খোদা যাহা কিছু ইচ্ছ। করেন, তাহাই করেন, 
তাহার কার্ধ্যে কাহারও কিছু প্রতিবাদ করার নাই, তাহার 

কার্ষোর সহিত কাহারও কাধ্যের তুলন। দেওয়। অন্যায় । 
তৎপরে সাহেব বাহাছুর যীশুর কাফফারা হওয়ার কথা উল্লেখ 

করিয়াছেন, কিন্তু পাপিরা পাপ করিবে, আর নিম্পাপ যীত 
তাহাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিবেন, ইহা অত্যাচার নহে কি? 

অন্যায় দয় নহে কি? একজন পাপীর পাপের শাস্তি অনস্তকাল 

হইবে, বাইবেল ড্রষ্টব্য। 
আর যীশু সমস্ত খৃষ্টান জগতের পাঁপের শাস্তি কেবল তিন দিবস 

ভোগ করিয়। নিষ্কৃতি পাইলেন, ইহ কি ন্যায়বিচার হইতে পারে 
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খোদাতায়াল৷ বলিতেছেন, “নিশ্চয় আমি কোর-আন অবতারণ 

 ক্ষরিয়াছ্ছি এবং নিশ্চয় আমিই তাহার রক্ষক ৷” 
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নিশ্চয় উহা (কোর আন) জবরদস্ত কেতাব 7 উহাতে না অগ্র 

হইতে ও ন। পশ্চাৎ হইতে বাতীল ( কথা ) আসিতে পারে ৯ 

ছুর। আনকবুত ;-- 
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“অবশ্য উক্ত কোর-আন স্পষ্ট নিদর্শন, বিজ্ঞ লোকদের 

(হাফেজদের ) হৃদয়ে (রক্ষিত থাকিবে )।৯ 
পাঠক! যে সময় কোর-আন শরিফ নবি করিমের উপর 

নাজি হইত, তিনি উহা নিজে কস্থ করিয়া লইতেন এবং বহু 
ছাহাবাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া দিতেন; আরও কয়েকজন ছাছাধ। 
কর্তৃক লিপিবদ্ধ করাইতেন। তাহার জীবদ্দশায় বছ সংখ্যক 

ছাহাবা কোর-অ-ন শরিফের হাফেজ হইয়াছিলেন। হজরত নবি 

করিম (ছাঃ)র সময় কোর-আন বিচ্ছিন্ন ভাবে লিখিত ছিল। 

কিন্তু ত্তাহার গত হইবার পরে হজরত ব্বাবুবকর (বাঃ) উক্ত 
কোর-আনকে একত্রে নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার ইচ্ছায় 
বু হাফেজকে আহ্বান করিলেন । তাহার। উহ। পড়িতে লাগিলেন 

এবং হঞ্জরত নবি করিমের (ছাঃ) সময়ের লিখিত কোর-মানকে 
মোকাবাল। করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমগ্র কোর-আন 

একত্রে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছিল। মূলরুথা এই যে, হঙ রত 
নবি করিমের (ছাঃ) জীবদ্দশায় এত বহু পরিমাণ “লাক 

কোর-আন শরিফের হাফেজ হইয়াছিলেন যে, যদি হজরত নবি 

করিম (ছাঃ) কোর-আন শরিফ লিখিয়া না যাইতেন, তবু ইহার 

কম বেশী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বর্তমান কোর-আন 

হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সময়ের লিখিত কৌোর-আনের 

অবিকল নকল (অনুলিপি )। এই অনুলিপি খণ্ড হজরত আবু 

বকরের (রা) নিকট, হজরত ওমারের (রাঃ) নিকট; অব্ল্যে 

হজরত নবি করিম (ছাঃ)এর সহধন্মিনী হজরত হাফছ! বি 
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নিকট ছিল। হজরত ওছমান বহু দেশ ইছলাম-রাজো পরিণত 
দেখিয়া এ নকলখান! হজরত হাফছার নিকট হইতে আনয়ন 
করিয়া বন হাফেজের সাক্ষাতে কোর-আনের সাতথণ্ড নকল 

করাইলেন এবং স্ুরিয়া, মিসর ও ইরাক ইত্যাদি অঞ্চলে 

পাঠাইলেন, আর মূল অনুলিপি খণ্ড হজরত হাফছার নিকটে 
পাঠাইলেন। তৎপর ছাহাবাদের ক হইতে তৎপরবর্তী “তাবিয়ী” 
সহত্র লোক কোর-আন শরিফ কণ্ঠস্থ করিয়া হাফেজ হইলেন। 
তাবিয়ীদের ক হইতে তৎপববর্তী 'তাবা-তাবেয়ী” সহআ্াধিক 
লোক উহ! কণ্স্থ করিয়া লইলেন। এইরূপ অসংখ্য লোক 
পুরুষ-পরম্পরায় অগ্তাবধি কণ্ঠগত বিদ্যা হইতে উহা! কণ্স্থ করিয়া 
লইয়াছেন; অতএব নধি করিম (ছাঃ) জিবরাইল কর্তৃক যে 
কোর-আন কণ্ঠস্থ করিয়! লইয়াছিলেন, বর্তমানকালীন স্আ্রাধিক 
হাফেঞ্জের কণ্ঠে অবিকল সেই কোর-আন আছে। যদি রুম, 
শান, বোখারা, আরব, পারস্য ও বঙ্গদেশের অহতআ্ হাফেজ এক 

স্থানে সমবেত হইয়া কোর আন আবৃত্তি করেন, তবে উহাতে 

একবিন্দু কম বেশী লক্ষিত হইবে না। 
জগতের কোন ধর্মগ্রন্থের হাফেজ নাই, মই কারণে প্রত্যেক 

জাতি নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ হাস বৃদ্ধি হইতে রক্ষ। করিতে পারে নাই, 
কেবল একমাত্র কোর-আন অলৌকিক ঘটনা (€ মো'জেজ1 ) 

স্বরূপ কেয়ামত অবধি হু।স বৃদ্ধ হইতে রক্ষিত থ'কিবে। 

পাঠক ! এক্ষণে বুঝিলেন, নবি করিম (ছাঃ) যে কোর-আন 

লেখকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) 
এবং হজরত, ওসমান ( রাঃ) তাহাই লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। 

পাদরি বাস্থাহুরেরা “মুনশীর তূল', “তহরিফ কোর-আন' 
“ইালায়-দর্শনঠ এসং “ইসলামে-কোর-আন” প্রভৃতি পুস্তক সমূহে 

যে, হজরত মোহম্মদের-( ছাঃ) প্রস্ি ষে কোর-আন 
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নাজিল হইয়াছিল, তাহ! প্রচলিত কোর-আন অপেক্ষা বৃহৎ 

ছিল। বিশেষতঃ গোল্ডসেক সাহেব কোর*আনের অনুবাদে বন 
স্থানে লিখিয়াছেন যে, কোর-আনের অমুক অমুক আয়তে গুরুতর 

তহরিফ হইয়াছে । পাদরি বাহাছুরের1 না বুঝিয়া এইরূপ অনর্থক 

বাক্য ব্যয় করিয়া থাকেন এবং আপনা্দিগকে আরবী ভাষাবিজ্ঞ 

বলিয়। দাবি করিয়া থাকেন, ফলতঃ আরবী ভাষার বড় একটা 

ব্যুৎপত্ভি রাখেন ন। 

পাঠক ! কোর-আন ছুব্! নহলে বর্ণিত আছে +-- 
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*কোর-আন শরিফে প্রত্যেক বিষয়ের বিববণ আছে।” 

আল্লামা! বয়জবি এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন, শরিয়তের 

প্রত্যেক মসলার ব্যবস্থা কোর-আনে আছে; কিন্তু কতক ব্যবস্থা 

স্পষ্ট ভাবে, আর কতক অস্পষ্ট ভাবে আছে। অস্পষ্ট বাবস্থার 

কতকাংশ নবি করিম ( ছাঃ) প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে হাদিছ 

বলে। আর কতকাংশ বিজ্ঞ পগ্ডিতমগ্ডুলী ( এমামগণ ) প্রকাশ 

করিয়াছেন, উহাকে কেয়াছ বলে; তাহা! হইংল নবি করিমের' 

€ছাঃ) হাদিছকে খোদার হুকুম বা কোর-আনের অস্পষ্টাংশ 
বুঝিতে হইবে । 

নবি করিম অনেক সময় কোর-আন পাঁঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা 
প্রকাশ করিতেন ; ছাহাবাগণ উহাকে কখন ছুন্নত এবং কখন 

কোর-আন বলিয়। প্রকাশ করিতেন; অর্থাং উহা কোর-আনের 

অস্পষ্টাংশ। 

এবনে ওমার বলিয়াছেন, *তোমর1 এরূপ ধারণ! করিও ন! 

যে, আমার! সম্পুর্ণ কোর-আন শিক্ষা! করিয়াছি, বরং কোর-আনের 
অধিকাংশ উঠিয়া গিয়াছে, কেবল আমরা কোর-আনের স্পষ্টাংশ 
শিক্ষা করিয়াছি” অর্থাৎ কোর-আন শরিফের প্রত্যেক" আয়তে 
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শৃত শত নিগৃট তত্ব নিহিত আছে, আমরা উহ! শিক্ষা করিতে 
পারি নাই, কেবল কোর-আনের স্প মণ্্ন বুঝিয়াছি। 

হছহিহ মোছলেমে বরিত আছে, “হজরত এবনে মছউদ ছাহাবা 
একটী হাদিছ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে কোন লোক 
একজনের কেশ অন্য লোকের কেশের সহিত যোগ করিবে, 

খোদার লানত তাহার উপর পড়িবে । ইহা কোর-আনের হুকুম । 
তখন উম্মে ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপে খোদার 
হুকুম হইবে, কোর-আনে এইরূপ কোন আয়ত নাই। 

তছুত্তরে এবনে মছউদ বলিলেন, তুমি কি কোরআন পাঠ 
করনাই? কোরআনে খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি 
হজরত মোহম্মদের স্ুকুম মান্য করিবে, সে খোদার হুকুম মান্য 

করিবে। তাহা হইলে নবীর হুকুমকে ফোর-আন বুঝিতে হইবে । 
পাঠক ! উপরোক্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিলে পাদরি বাহাছুরের 

অযথ] দোষারোপের অবস্থা বুঝিতে আর আপনাদের সন্দেহ 
থাকিবে না। 

পাদরি ছ1হেবেবা লিখিয়াছেন, ছুরা আহজাব ছুরা বাকারের 

ম্যায় বড় ছিল এবং উহাতে প্রস্তরাঘাতে দণ্ড বিধানের একটী 

আয়ত ছিল,--যাহার অর্থ এই যে, “বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী জেন। 
( ব্যভিচার ) করিলে, পাথর মার্িয়। উহাদের প্রাণবধ করা 

হইবে |” বর্তমান কোর-আনে উক্ত ছুরার পরিমাণ অতি ছোট, 
আরও প্রস্তরাঘাতে দণ্ড বিধানের আয়ত উক্ত ছুরায় নাই। 

এইরূপ ছুরা বারাতের প্রথমে বিছমিল্লাহ ছিল এবং এ ছুরাটা 
ছুর। বাকারের তুল্য বড় ছিল ; আরও লাম-ইয়াকুন নামক ছুরায় 

সত্তর জন কোরেশী লোকের নাম ও ভ'হাদের পয়গম্বরগণের নাম 

ছিল; কিন্তু প্রচলিত কোর-আনে ছুর! বরাতের পরিমাণ অভি, 

ছোট।এব ং শেষোক্ত ছুরায় কোরেশদের নাম নাই । 
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পাঠক! নবি করিম ছুরা আহজাব, বরাত ও লাম-ইয়াকুনকে 
যে ভাবে লেখকগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, হজরত আবু 
বকর এবং ওছমাঁন তাহাই লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন | 

তবে নবি করিম ছুর। আহঙ্জাবের বিস্তৃত ব্যাখ্য। প্রকাশ 

করিয়াছিলেন এবং উহার মধ্যে প্রস্তর'ঘাতে দণ্ড বিধানের 

ব্যবস্থাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন । এইরূপ দ্ুরা বরাত মোনাফে ক" 
দের জন্য নাজিল হইয়াছিল, নবি করিম উহার নাজিল হইবার 

পর টীকা স্বরূপ অনেক কথা এবং উহ'তে পিভমিল্লাহ না লিখিবার 

কারণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

আরও ছুরা লাম-ইয়াকুন কোরেশ ক।'ফরদের জন্য নাজিল 

হইয়াছিল, নবি করিম ব্যাখ্য। স্বরূপ কতক ল কোরেশী লোকের 

নাম লইয়াহিলেন। 
এক্ষেত্রে কতক ছাহাবা উক্ত ব্য'খা। ( ভকছির )কৈ কোর-আন 

বা মনছুখ আয়ত বলিয়া প্রকাশ কধিয়-4 কিন্তু উহ! প্রকৃত 
পক্ষে কোর-আন নহে, যদি উক্ত ব্যাখাকৃত কথাগুলি কোর'আন 

হইত, তবে নবি করিম * লেখকগণ দ্বাব। উহ! কোর-আনে 
সঙ্গিবেশিত করিতেন 

এক্ষণে পাদরি ছাহেবগণ যে প্রস্ত' খ'তে দণ্ড বিধানের 
আয়েত লইয়া চিৎকার করিয়া থাকেন, ডে গায়ত লইয়া বিচার 

করা হউক ছহিহ বোখারিতে আছে ;- হগবত আলি শোরাহ। 

নামী একটা স্ত্রীলোককে বৃহস্পতিবার £* বরা মারিয়াছিলেন 

এবং শুক্রবারে পাথর মারিয়াছিলেন। ঠখন লোকে তাহাকে 

হই প্রকার শান্তি দিবার কারণ গ্জ্ঞি সা ক্লিন, তিনি বলিলেন, 
কোর-আনের ব্যবস্থা অনুযায়ী দোররা এ'রিয়াছি এবং নবির 

হুকুম অন্নযায়ী পাপর মরিয়াছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত 

হইতেছে ষে, পাথর মারার হুকুম কোর-আনে নাই । 



২৫২ কোর-আন শরিফ 

ছহিহ মোছলেমে আছে ;--“নবি করিম ছাহাবাগণকে বলিয়া" 
ছিলেন, তোমরা আমার হুকুম শ্রবণ কর, ইহা বলিয়া পাথর 
মারিবার হুকুম প্রকাশ করিলেন।” ইহাতে জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশিত 
হইতেছে যে, পাথর মারিবার হুকুম কোর-আন নহে । 

এমাম হাকেম মোস্তাদরেক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ১ 

“কোর-আন লেখক জায়েদ, নবি করিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 

'ছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থাটি কোঁর-আনে লিখিব কিনা, 

তাহাতে নবি করিম বলিয়াছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থা 

কোর-আনে লিখিও না।* 

এমাম নাছা'়ি ছচিহ, গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ;--“হজরত 

ওমার নবি করিমকে পাথর মারিবার ব্যবস্তাটী লিখিবার বিষয় 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদৃত্বরে তিনি বলিয়াছিলেন, পাথর 

'মারার ব্যবস্থাটী কোর-আনে লিখিও না 1% 

ইহাতে আরও স্পই প্রমাণিত হইতেছে ঘে, প্রস্তরাঘাতে দণ্ড 

'বিধানের ব্যবস্থাটী কোর-অ,ন নহে, আর যদি উহ! কোর-আন 

হইত, তবে নবি করিম উহা! লিখিতে নিষেধ করিতেন না । 
যদি পাদরিগণ এই অকাটা সতা মত সমর্থন করিতে না চাহেন, 

তবে নিজেদের দর্পণগুলিতে দৃষ্টিপত করিতে পারেন 7 
ইঞ্ছিল যোহন ২১ অঃ ২৫ পদে প্রকাশ 3-- 

*“এতত্তিন্ন যীশু আরও অনেক অনেক কর্ম করিয়াছেন; সে 
সকল যদি এক এক করিয়া লেখ। যায়, তবে এত বড় গ্রন্থ হইয়া 
উঠে, বোধ হয় জগতে তাহা ধরে না।* 

জি, এম, বি, ডাঙ্কান সাহেব “আমরা কিরূপে আমাদের 
বাইবেল পাইয়াছি* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;₹-_ 

দথৃষ্ঠীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে প্রভূ ষশুর এমন অনেক 
কথ। ও রার্য্ের বিবরণ প্রচলিত ছিল---যাহ] স্ুসমাচারে লিখিত 
নাই বলিয়। ক্রমে লোকে বিস্মৃত হইয়। গিয়াছে ।” 
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ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে ষে, হজরত ঈসার প্রচারিত 

ইঞ্জিল সম্পূর্ণ অংশ লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে প্রকৃত ইঞ্জিল 
এই প্রচলিত ইঞ্জিল হইতে বড় ছল । 

নি্নলিখিত পুস্তকগুলির নাম পাওয়া যায়, বিস্ত পুত্তবগুক্ির 

অস্তিত্ব জগতে নাই। 

১। *পরমেশ্বরের যুদ্ধ পুস্তক* ( গণনা পুস্তক ২১; ১৪ পদ) 
২। “যাশার নবীর কেতাব” (যিহোশুয় ১ ; ১৩ পদ) 
৩। *শলোমানের তিন সহত্র নীতিকথ” (১ম রাজাবলী ৪; 

৩২ পদ) 

৪। «শলোমানের এক সহত্র পাঁচ গীত” (১ম রাজাবলী ৪ ; 

৩২ পদ) 

৫। *শমুয়েলের রাজনীতি পুস্তক" (১ম শমুয়েল ১০ 7 ২৫ পদ)' 

৬। “শমুয়েল দর্শকের পুস্তক” ৭। “নাথন্ নবীর পুস্তক” 
৮। এগাদ দর্শকের পুস্তক” (১ম বংশাবলী ২৯;২৯ পদ) 

৯। *ওহিয়। নবীর কেতাব” ১০। *যিদ্দো দর্শকের কেতাব* 
(২য় রাজাবলী ৯; ২৯ পদ) 

' ১১। “যেহুর পুস্তক” (২য় বংশাবলী ২০ 7 ৩৪ পদ ) 

১২। “যিশায়াহ নবীর দর্শন পুস্তক” (২য় বংশাধলী ৩২ $. 

২৩২৪ পদ) 
১৩। “যিরমিয়াহ ভাববাদীর বিলাপগীত” € ২য় বংশাবলী 

৩৫১২৫ পদ) 

এই পুস্তকগুলি বিনষ্ট হইয়৷ গিয়াছে, ইহা খুষ্টানগণ স্বীকার, 
করিয়া থাকেন, তাহা: হইলে সমস্ত পুরাঙডন নিয়ম লিখিত হয় 

নাই এবং মূল বাইবেল প্রচলিত বাইবেল অপেক্ষা বড় ছিল + 

এক্ষণে পাদ্দরিদের নিকট ইহার সন্ত্বরের আশ! করি। 

 পায়রি সাহেবের! আরও" লিখিয়ান্ছেন ৮ 



২৫৪ কোর-আন শরিক 

নবি করিম যে দশজন ছাহাবাক স্বর্গপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলেন, 

তাহাদের মধ্যে আবছুল্লাহ বেনে মসউদ একজন । আরও নবি 
করিম আবদুল্লাহ বেনে মছটদ, সালেম, ওবাই বেনে কা'ব এবাং 

মায়াজের নিকট কোর-আন শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই 
আবছুল্লাহ বেনে মছউদ স্ুরা ফাতেহা, নাস ও ফালাককে 

কোর-আন বলিয়৷ স্বীকার করিতেন না । 

পাঠক ! শবি'করিম যে দশজন ছাহাবার সুসংবাদ দিয়াছিলেন, 

তাহ।দের নয়জন উক্ত তিনটি ছুরাকে কোর-আন বলিতেন, আরও 

নবি করিম যে চারিজনের নিকট তোর-আন শিক্ষা করিতে 

বলিয়!ছিলেন, তাহাদের তিনজন উক্ত তিনটা ছুরাকে কোর-আন 
বলিতেন। আরও স্বয়ং নবি করিম লেখকগণ দ্বারা উক্ত তিনটা 

ছুরা কোর-আনে লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, আরও নবি করিম 
নামাজে উক্ত ছুখা তিনটী কোর-আন ভাবে পর়িতেন। আরও 

সহত্রাধক ছাহাবা উক্ত তিনটা ছুরাকে কোর-আন বলিতেন, নিজ 

নিজ লিখিত কোর আনে সন্নিবেশিত করিতেন এবং নামাজে 

উহা কোর-আন বলিয়া পড়িতেন। 

আরও এখনে মছউদ ছাহাবা প্রথমতঃ ভ্রম বশতঃ' উহাকে 

কোরআন বলিয়া শ্বীকার করিতেন না; কিন্ত শেষে আপন ভূল 

বুঝিতে পাবিয়। এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই € তু 
তিনি উহা নামাজে পাঠ ণরিতেন। 

অতএব উক্ত তিনটী ছুতার কোর-আনেব অংশ হইবার কোনই 
সন্দেহ রহিল না। যদি এছুরা কয়েকটী কোর আন না হইত, 

তাহা হইজে নবি করিম সহআধিক হাফেভ উহা কহস্থ 
করাইতেন নাঁ। 

পাঠক ! ' এক্ষণে বাইবেলের অবস্থা শর করুন। শমরিয় 

পণ্ডিত মণ্ডলী কেবল তুওরাতের প্রথম পাঁচ খণ্ড পুস্তক, যিহে'শুয় 



আজ, 
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পুস্তক এবং বিচার পুস্তককে ধর্মপুস্তক বলিতেন, অবশিষ্ট সমস্ত 

পুরাতন নিয়মকে জাল বলিতেন। 
নৃতন নিয়মের ইত্রীয় পুস্তক, ২য় পিতর, ২য় যোহন, ৩য় যোহন, 

যাকোব, যিহুদা ও প্রকাশিত বাক্যকে প্রোটেষ্টাপ্টগণ ইলহামি 

পুস্তক বিয়া মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন খুষ্টানগণ উক্ত 

পুস্তকগুলিকে জাল বলিতেন। নূতন নিয়মের তবিয়া পুস্তক, 

যুদিত পুস্তক, জ্ঞ।নের পুস্তক, ধর্ম্োপদেশ, বারক পুস্তক, প্রথম 

মাকাবিয় পুস্তক, দ্বিতীয় মাকবিয় পুস্তক, এন্তের পুস্তকের ১০ 

অধ্যায়ের পরের অংশ এবং দানিয়েল পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের শেষ 

অংশ এই নয়খণ পুস্তককে রোমান ক্যাথলিকগণ বাইবেলের অংশ. 

বলেন, কিন্তু ইহুদি ও প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ উক্ত পুস্তকগুলিকে 

জাল বলেন। তাহা হইলে বাইবেলে অনেক জাল পুস্তক যোগ 

করা হইয়াছে কিন, ইহাই খুষ্টানদের নিকট জিজ্ঞাস্য । 

আরও পাদরি সাহেবেরা বলেন 

বর্ধমান ফোর-আনে সুরা ফাতেহায়-_ 

০৪৯০ ০০৬ ৩2301 510 * ৩০0 ১ ৮০৮০ চা), 

আছে, কিন্তু বয়জবি প্রভৃতি তফসিরে প্রকাশ যে, অন্যান্য কেরাতে 
৮০০, ৮1) (৪৮০ ৬১৯১ এ ৬৮০ চি ছিল। 

প্রচলিত কোর-আনে আছে ;-- 

৮৪০৪ ৮1275 ০৯৮৯১ ৩০ ৩০০১৪ 21 08০1 
কিন্তু অন্য কেরাতে (৪) ৮5৪ ১ এই শব্দগুলি বেশী আছে। 

এইব্ূপ বিভিন্ন কেরাতের অনেকগুলি দৃষ্টাস্ত লিখিয়! 

কোর-আনের হস্তলিপিগুলিকে অনৈক্য ভাব দেখাই চেষ্ট1 
পাইয়াছেন। 

পাঠক! পাদরিগণ যদি তফছিরের নি পারিতেন, 
তবে এইরূপ অযথা কথ! লিখিয়া হাস্যাম্পদ হইতেন না। *. 
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তফছিরের উক্তরূপ কথাখুলিয় মন্দ এই যে, নবি করিম 
কোর-আন শিক্ষা! দিবার সময় কখন কোন শবের অর্থ অন্ত শবে 
প্রবাশ করিতেন এবং কখন টীকা স্বরূপ এ শবগুলি প্রকাশ 
করিতেন, উহাকেই কেরাত বলিয়। প্রকাশ করা হইয়াছে, উহা 
কোর-আন নহে, যদি উহ! কোর-আন হইত, তবে নবি করিম 

লেখন্ষগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইতেন বা হাফেজগণকে কণস্থ 
করাইতেন । 

খষ্টানগণ যদি এই সত্য সরল মত মান্ত না করেন, তবে 
নিজেদের হোলি বাইবেলের উপর দৃষ্টিপাত করুন ;-_ 

জি, এম, বি, ভাঙ্কান সাহেব উপরোক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, 
বাইবেলের পাঁচ খণ্ড অনুলিপি অতি প্রসিদ্ধ। ১ম বাটিকান 

অনুলিপি, ২য় সীনয়ীয় অনুলিপি, ৩য় সিকন্দরীয় অনুলিপি, 
ধর্থ ইক্রায়িম অনুলিপি এবং ৫ম বেজার অনুলিপি । 

১ম অন্নলিপিতে আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায় হইতে ৪৬ 
অধ্যায়ের শেষ পধ্যস্ত। ১০৫ গীত হইতে ১০৭ গীত পর্য্যস্ত ও 

ইত্রীয়দের প্রতি পত্রের ৯ম অধ্যায়ের ১৪শ পদ হইতে নৃতন 

নিয়মের শেষ পর্য্স্ত নষ্ট হুইয় গিয়াছে । এই অন্ুলিপিতে মার্ক 

লিখিত স্থসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ৯ম পদ হইতে ২* পদ পর্য্যস্ত 

পাওয়া যায় না। ৃ 

২য় অন্ভুলিপিতে মার্ক লিখিত স্ুসমাচারের শেষ অধ্যায়ের, 

দ্বিতীয় ভাগ (৯+-২ পদ) পাওয়া যায় না। 

ওয় অন্ুজিপিতে মথি লিখিত সুসমাচারের প্রথম হইতে ২৬এর 
অধ্যায় কিয়দংশ পধ্যস্ত এবং যোহন লিখিত সুসমাচারের স্ইটা, 
পাতা ও দ্বিতীয় কষরম্থীয় পত্রের তিনটা পাতা নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 

৪র্ধ অন্ুলিপির অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ছিল। 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-ছুরা। আল্-বাকারাহ | ২৭ 

€ম অনুলিপিভে যোহন ৮) ১--১১ পদে ব্যতিচারিণী শরীর; 
বিবরণটা বেশী আছে। ল্ক লিখিত স্ুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের 

৫৬ পদে কতকগুলি শব্দ বেশী আছে। 

বাইবেলের অন্ুলিপিগুলি পরস্পর অনৈক্য থাকায় পাদৰি 

বাহাছুরের! স্বীকার করিবেন কি ষে, প্রচলিত বাইবেলগুলি মূল 
বাইবেল হইতে পৃথক ? 

আরও পাদরিগণ বলেন ; 

হজরত ওছমান অন্তান্ত পাগুলিপিগুলি আগুণে পোড়াইয়া, 
অথব! অন্ত কোন উপায়ে নষ্ট করিয়। ফেলিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে 

হজরত মহুম্মদের উপর যে কোর-আন নধজিল হইয়াছিল, ঠিক 

সেই কোর-আন খানিই যে এখনকার এই কোর-আন তাছা কে 
বলিতে পারে 1 

উত্তর। 
পাঠক ! নবি করিম (ছাঃ)যে কোর-আন লেখকগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ 

করাইয়াছিলেন, হজরত আবুবকর এবং ওছমান অধিকল তাহাই 
লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহ! হইলে পাগুলিপিগুলি পোড়াইয়া 
ফেলিলে, মূল কোর-আনের কোন ক্ষতি ঘটিতে পারে ন1। 

নবি করিম (ছাঃ) সহআ্রাধিক লোককে কোর-আন স্মরণ করাইয়! 

দিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে পাঙুলিপিগুলি পোড়াইয়! ফেলিলে, কি 
হাফেজদের হৃদয় সমূহ পুড়িয়া গিয়াছিল ? 

সাধারণ লোকের পাগুলিপিগুলিতে ছুরাগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে 
লেখ। ছিল, কোন্টাতে দশ আয়ত, কোন্টাতে বিশ আয়ত, 
কোনটাতে বিভিক্ন ছুরার কতক আয়ত লেখা ছিল, আরও 
কোর-আন শরিফের ছুরাগুলি অগ্র পশ্চাৎ লেখ) ছিল। হজরত 
ওছষান নখি করিমের সময়ে লিখিত কোর-মানের অঙ্লিপি ও 
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হাফেজমের সাহায্যে সম্পূর্ণ কোর-আন শ্ৃত্খলাবন্ধ ভাবে লিখিয়! 
উপরোক্ত পাগুলিপিগুলি পোডাইয়াছিলেন, উচ্াতে তিনি মূল 
কোর-আন কিরূপে বিকৃত কাঁরলেন। 

এক্ষণে সাহেবগণকে জিজ্ঞাসা! করি, যেয়প নৰি করিমের 

সাক্ষাতে কোর-আন লেখা হইয়াছিল, এরূপ কি হজরত উছার(আঃ) 

সাক্ষাতে ইঞ্জিল লেখা হইয়াছিল? কত দিবস পরে এই ইঞ্জিল 
লেখ! হইয়াছিল; কোন্ কোন্ ন্যক্তি এই ইঞ্জিল লিখিয়াছিল, 
কোন্ ভাষায় লেখা হইয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি উহার অন্ধুবাদ 
করিয়াছিল, উহ! নির্ণয় কর] ছুরুহ বাাপার। তাহা হঈলে হজরত 

ইচ্ছার ( আ:) উপর যে ইগ্রিল নাজিল হইয়াছিল, ইহাই কি সেই 
ইঞ্জিল, কে বলিতে পারে? কোর-আনের যেরূপ সহত্রাধিক 
হাফেন্ন হইয়া! আসিতেছে, ইঞ্জিলের কি এইরূপ হাফেজ আছে? 

মার্স মালিক্স সাহেব লিখয়াছেন, বষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের 
কোন বাইবেলের হস্তলিপি নাই, শ্রীষ্টানগণ ইহার পুর্ব্বের সমস্ত 

হস্ভলিপি নষ্ট করিয়! ফেলিয়াছেন। 
জি, এম, বি, ভাক্কান সাহেব অনুমান করিয়া বলেন, অতি 

প্রাচীন তিন খণ্ড অন্ভুলিপি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত 
হইয়াছিল, ভাহ। হইলে মূল ইঞ্জিল নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

লর্ড নরসভিন তদীয় টাকার ৫২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 
১৯ থৃষ্টাকের মার্চ মাসে এক সভা হইয়া আদেশ হয় ষে, বাইবেল 
সমস্ত দগ্ধ কর। হুইবে.।* পরস্ত ইউনিসিয়! নামক একজন ৃষ্টান 
বলিয়াছেন যে, ভিনি এ পুস্তকের এ পৃষ্ঠায় দেণ্ধয়াছেন যে, 
উক্ত লর্ড লিখিয়াছেন, পরাশিকৃত বাইবেল গ্রন্থ রারুদে ফেলিয়া 
দ্$ বর] হইয়াছিল ।” 

নার. উইলিয়ম মিউর নামক জনৈক বিখ্যাত খৃষ্টান সাছেৰ 
তীয় “কলিস।” নামক তওয়ারিখের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 
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যে, ৩০৩ খৃষ্টান্যে এক কঠিন ঘোষণা! এই মর্খে দেওয়া হয় বে, 
“বদি উপাসনার দিন উপসনালয়ে ব্ছ লোক একজে বাইবেল 
গ্রন্থ পাঠ করে, তবে এ সকল ব্যক্তিকে এবং বাইবেল ও গির্জা 
সমুহ ধ্বংস কর! হইবে ।” 

পরস্ত এ 'কালিসা” তওয়ারিখের ১৩* পৃষ্ঠায় ইহাও তৃষ্ট হয় 
যে, ভৎকালীন সমস্ত বাইবেল দগ্ধ কর। হইয়াছিল । 

হে পাদরি সাহেবান! আমাদের কোর-আন শরিফের পাওু- 
লিপিগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও হজরত নবি করিমের হাদয় হইতে 

পুরুষ পরম্পরায় সহত্রাধিক হাফেজদের হৃদয়ে মূল কোর-আন 
রক্ষিত হইয়া আমিতেছে, ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হজরত 
নবি করিমের উপর যে কোর-মান নাজিল হইয়াছিল, প্রচলিত 

কোর-আন সেই কোর-আন 7 কিন্তু বাইবেলের পুরাতন পাঙুলিপি- 
গুলি খুৃষ্টানগণ কর্তৃক ধ্বংস পাইয়াছে এবং ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দীর 

পূর্বের একখণ্ড হস্তলিপিও নাই, তবে আপনারা কিরূপে 

বলিবেন যে, প্রচলিত ইঞ্জিলই প্রকৃত ইঞ্জিল। 

গোল্ডসেক সাহেব “ইস্লামে-কোরআন” নামক পুস্তকে 

লিখিয়াছেন ;--*শিয়ারা বলেন, ছুরা নুরে হজরত আলির মাহাত্বয- 
সুচক অনেক কথ! ছিল, কিন্ত ওছমান উহা কোর-আন হইতে 
বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা সম্ভবত; আলির সঙ্কলিত 
কোর-আনে ছিল।” 

উত্তর। 
স্রাতঃ! হজরত ওছমান বদি আলির মাহাত্বা সৃচক কথাগুলি 

কোর-আন হইতে বাহির করিয়া দিতেন, ভবে সহমআ্াধিক হাফেজ 

হজরত ওছষানের উপর দোষারোপ করিতেন এবং হজরত আলিগু 
এই শরম প্রকাশ কন্দিয়া দিতেন , কিন্তু উক্ত হাফেজগণের কণ্ঠগত 



২৬ কোর-আন শরিফ 

কোর-আন এবং হজরত ওছমান সম্কলিত কোরআনের মধে? 

একবিনম্ধু কম-বেশী দেখ! যায় না, তবে উপরোক্ত কথাগুলি 
অনর্থক বাক্য ব্যয় ভিশন আর কি বলা যাইতে পারে? 

এক্ষণে হজরত আলি ও প্রধান শিয়া লেখকের মতামত শ্রবণ 

করুন ১" 

৮১৩৬ 21 891৯) (8১0০ ০ ৮5) ৬৯ ৩৩ 8515 ৩০ 

“( এক সময় লোকে হজরত আলিকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, 

যে, ওছমান সঙ্কলিত কোর-আন অপেক্ষা কি আপনার সঙ্কলিত 

কোর-আনে কোন কথা বেশী আছে? সেই সময় হজরত আলি 

বলিয়াছিলেন, প্রচলিত কোর-আনকে সম্পূর্ণ কোর-আন জানিতে 
হইবে, ) যে ন্যক্কি বলিবে, আমাদের নিকট প্রচলিত কোর-আন, 

ভিন্ন আরও বেশী আয়ত আছে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ।* 

শিয়াদের তফছির মাজমায়োল বাইয়ানে লিখিত আছে /-_- 

491 5 4৪০ (বাএ ৬৬ ০5) এা ৫১) ১৯০০ 09 

৩১ 5০ ০০১1১ ০৮1 55৮০ ৪৩ (84১০ (৯০ ৮4৩ 

০৯ ৬০০) ৩05 ৬১ ৬০০ 5৯০৪০ ০০৭৪ ৬৬ 07৯) ৩3 
০৪)৯১ 4৬ ৪ ৮৪৮০০ (55 ৪০০০৮০0 ৯ ৪০৯ (৫ ৩৯5 

৮৬ 8৭০ ৩০ ইতি 03383 ৮০৩০ 5501 4 
430 ৩5 ৬৬১ ০০৬ ৪০০ ৮4৩০60০৩050 

/১/১০-০ )৬৯ (7)০ ০9০৮ ৩৪ জা ৬৩ ০4৫ ০4৫ 

৯১০১০ 2 ১৮০০০ ৬৯ ৮9০৬ ৬৯ 9 )তি এ ০৪০ 

কী ৮৪৯১৩১৭ ৩১৬7৮ 



ওয় পারা তেল্কর রোছোল--ছুরা আল-বাকারাহ। ২৬১ 

*( শিষা মতাবলম্বী ) ছেয়' মোরতজ। উল্লেখ করিয়াছেন যে, , 
নিশ্চয় কোন-আন 'বর্তমানে যেরূপ আছে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ )এর 
জামানায় সেইরূপ সংগৃহীত ছি 1! ইহার প্রমাপ স্বরূপ বলা 

হইয়াছে যে, নিশ্চয় কোরআনের সমস্ত অংশ সেই সময় শিক্ষা 
প্রদান করা হইত ও কণ্ঠস্থ করাইয়। দেওয়া হইত। এমনকি 

একদল ছাহাবাকে কোর-আন কগস্থ করিতে নিয়োজিত কর! 
হইয়াছিল এবং নবি (ছাঃ)এর নিকট উহ! পেশ কর! হষ্টত এবং 

পাঠ কর। হইত। নিশ্চয় একদল ছাহাব। নবি ( ছাঃ" ৮ ক্ষ 

কয়েক খতম কোর-আন শেষ করিয়াছিলেন । এই সমস্ত ব্যাপারে 

সামান্ত চিন্তা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, নিশ্চয় উক্ত কোর-আন 

নিয়মিত ভাবে সংগৃহীত ছিল, উহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 

ছিল না 
আরও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, নশ্চয় এমামিয়া ও হাশবিয়- 

দিগের মধ্যে যে কেহ ইহার বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছে, 
তাহাদের এই বিপরীত মত অগ্রাহা 1” 

শিয়াদের মাছায়েবোন নাওয়াছেব ;-_ 
£৯৮৫)[ 50 ৮৯৯ ৩৩5৪)355 এ 5১0০৩) ৪ 

৪ ১০ ৮৮০ ৬০৪ ০১৯1 ৬ ৯৮০ £59 জস্ঞ্ঠা এ 
ফু ৮০০ 51 092 

( শিয়! মতাবলম্বী ) কাজি ন্ুরুল্পাহ ম্ুস্তরি বলিয়াছেন, 
কোর-আনের পরিবর্তন হওয়ার যে মত শিয়া ও এমামিয়াদিগের 

উপর আরোপিত কর! হয়, ইহ! অধিকাংশ এমামিয়াদিগের মত 
নছে। 

শিয়াদের কাফি কোলায়নির টীক। ;-_ 

9৮ 5) ১৪5৫1951501 66 ০ 3১০০ ৪০010৩ও 
ক 5)৯০২১১৫০০/-01 ০-01-2%5 ০৬০০) 



২৬২ : কোর-আন শরিফ 

(শিয়া ) মোল্লা! ছাদেক কোলায়নির টাকায় বলিয়াছেন, এই 

কোর-আন দ্বাদশ এমামের (এমাম মেহদীর ) প্রকাশিত হওয়ার 
সময় এই নিয়মে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হুইবে। 

শিয়া! মোহল্মদ বেনে হাসান আপন কেতাবে লিখিয়াছেন 7 

02 £১ ০০৯৩১ ০০৯ £৮০ ৬ ভি 05 ৬০০ 
25 ০৬৬)০ ০05 হট ৪০ 15০ ৬৬৯ ৮1 ৮১১১১ 

55305 (৪ ৩85 ৪৬ ৬৩০০০ ৮৪5 5০১১ 035) ৪১), 

ক ১১১৮১ ৫১৮৮৮ ০০০৬ ৩১০০ ০৬০১0 
ষে ব্যক্ত হাদিছ, ইতিহাস ও ছাহাবাগণের মত অনুসন্ধান 

করিয়াছে, সে বাক্তি নিশ্চিত আানে অবগত হইবে যে, কোর-আন 

'তাওয়াতোর? এর উচ্চ শিখরে উপস্থিত হইয়াছে, সহত ছাহাব 

উক্ত কোর-আনকে কণস্থ ও লিপিবদ্ধ করিতেন-_ যাহা রাছুলুল্লাহ 

(ছাঃ )এর জামানায় সংগৃহীত ছিল। 



৩। ছুর়1! আলো-এমরান 

উছাতে ২,* আয়ত আছে। ইহা! মদিনা! শরিফে অবতীর্ণ 

হইয়াছিল। | 

১ম রুকু, ৯ আয়ত। 

£10 1 ৯ 

৬ 4০) ১/৯৯)) 41 শি” 

“সর্ব প্রদাতা দয়াময় আল্লাহর নামে (আরস্ত করিতেছি )। 

9৯৫৮৮ (৩৮৩56 7 তং 

ঠ 958 (৪৯155 35১ &1 ৫) 8110) 
॥ পার্টি পি ভি পপ ৪ পট 86 ৮ 2 এ তিতির টা 

৪১১১ (৯: ০) ৩১০০০ (০4 59 (51515 ০0) (৮) 

8৮ ॥ ॥৪১০০1856 চর ভারি ওটি 

০০১ (১৬ ১৪ ৬৮ ৪ ১0৮5015 8১9৩1 ০/)015 

॥ পতি উনি পে চি ঠিতি তা পর্ছিরে তি 

2) ৩ ১)* ৬ রি ৬ ) & ৬/৬)৪)| ০১15 

পা ঞি ঠ পঠিত) ৫ টিন তা ঠা 

৯ ৩ &) ৬ 1৫) ডিন 1১৮১:১৬ ৮১1১৩ 

7৮০ চে ০৮ নিপা ও 

১৪৬ রি (৭) 85৩2) ৬১, ১০১ 65 ৬ £ 8১৩ 

টা 
এছ লি লাশটি জি ৪৮1৩ শি ও £৩ পে ছিলিনি 85 ৪ ভা 2টি 

১৯ 31 13 ৮945 ৮৬৮ (৯১৮ 1) 
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্ | « এ পিলার তি কিলিকি টি ৮ পাক 

৮০ ০০) ১/০ ্ ৬৪০ রি ($) ০1৮০ 
৮ 

পি |) 2৮০৩ 1 «০ %5 5 61৮58 11 

৮ ৮০০ )৯1 ১ নি ৬১ ৮ শিস 

লগ্র ওর রর পতি ০চ পলাশ চিজ তা 5১০9০ £ টা 2 ৮৮ 

৪1৮০ ৮০ ৩/-5৬৪23) *151$ (5 ():০৮| ৩০৬ 

(চর্তি *টপাকিতত ৮ /১ ৪ পাটি & পা ৫৮5 ৩৩৭ 

৪4255 1৭১ বর 412 913 ০ 8245/1 ৮541 42০ 
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৪৮1 তে «১৮০৪৪ 4 লি ডি এটি 

4 ০ 94582 7| 5 ৩৮৯-)/5 4 $ খা 
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লা রনি ০টি ০টি ০8৮৮ জজ € 

০৮৮১ 9 ১ 9993 ক) ₹ 4) ১০ ৬ রর 

পির লি পাত এ পালার চপ ও ০ পার ভিত পাতি টিটি 2 এটি ওটি পরত ৩ 

৬ 094৯5 ০2১৬ 51 ১ 54915 6১ ১ ০4১) &) 

পতি শা ৪ £ি পি তি ৮ ৮১ এ তা ০৯ ০ 

৩! ৩) (৫) ০ 95) ১) ০০1 হ 8৯০) ০5/34০ 
শটে £ টি ৩ রমা চি চা” নল 

৯:০১ ১ $1৩। ৮2৮ ০729 9 99 ০৭০) 2০১ 
৪টি 2 চি 

০১৯৯ 

(১) আলিফ-লাম-মিম। (২) আল্লাহ_-ভাহ। ব্যতীত 
কোন উপাস্ত নাই--তিনি চির অমর স্থির পরিচালক ও রক্ষক। 

(৩) তিনি তোমার উপর সঙ্যসহ কেতাব (কোর-আন ) 

অবতার্ণ করিয়াছেন__যাহ! উহার" পূর্ববর্তী কেতাব সমূহের 



শুয়্ পার! তেলকর রোছোল-স্ছুরা। আলো-এমরান । :২৬৫ 

সত্যতা প্রমাণকারী এবং তিনি ইছার গর্বে লোকদিগের পথ-. 

প্রদর্শক তওরাত ও ইঞ্জিল অবভারণ করিয়াছেন এবং তিনি 

ফোরকান অবতারণ করিয়াছেন (৪) নিশ্চয় যাহার খোদা. 

তায়ালার আয়ত সমূহের প্রতি 'অবিশ্বাস করিয়াছে, ভাহাদের 
জন্য কঠিন শাস্তি আচ এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণ- 
কারী। (৫) নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নিকট পৃথিবীতে এবং 

আছমানে কোন বিষয় অপ্রকাশিত নহে। (৬) ত্বিনিই যেরূপ 

ইচ্ছা করেন, জরায় সমূহের মধ্যে তোমাদের রূপ গঠন করেন, 
সেই মহাপরাক্রাস্ত মহা বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপান্য নাই। 

(৭) তিনিই তোমার উপর কেত্তাব অবতার করিয়াছেন, 

তন্মধ্যে কতকগুলি আয়ত মোহকাম (স্পষ্ট মর্্মবাচক ), এই 
সমস্ত কেতাবের মূল স্বরূপ এবং অন্ত কতকগুলি আয়ত 

“মোতাশাবেহাত' (অস্পষ্ট মন্মবাঁচক ), কিন্তু যাহাদের অস্তরে 

বনক্রতা আছে, তাহারাই অশান্তি অন্বেষণ এবং উহার মর্ম 
অন্বেষণ উদ্দেস্টে উহার অস্পষ্ট অংশের অনুসরণ করিয়া! থাকে 

এবং আল্লাহ ব্যতীত কেহই উহার মর্দন অবগত নছে] আর 
যাহার! ধর্মমজ্ঞানে পারদর্শা, তাহার বলিয়া থাকেন, আমরা 

উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং (উহার) প্রত্যেক 
প্রকার আমাদের প্রতিপালকের নিকট হুইতে ( নাজেল হইয়াছে ) 
এবং জ্ঞানবানেরা বাতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না। (৮) 

হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যখন জামাদিগকে পথ প্রদর্শন 

করিয়াছ, ইহার পরে আমাদের অস্তর সমূহ বক্রু করিও না এবং 
তোমার টনিক হইতে আমাদিগকে দয়া অনুগ্রহ, প্রদান কর, 

নিশ্চয় তৃমিই মহা দানকারী । (৯) ছে আমাদের প্রতিপালক, 
নিশ্চয় তূমি লোকাদগকে উক্ত দিবসের জন্ক সংগ্রহকারী--বাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই, নিশ্চয় আল্লাহ. প্রতিগ্রুতি ভঙ্গ করেন না৷ 

স্স্৩ 
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উীক্কা 2 

শানে-নভুল। 

এমাম রাজি এই ছুরার প্রথমাংশ নাজেল হওয়ার কারণ এই 
ভাবে লিপিবন্ধ করিয়াছেন 7--ইহা'র প্রথম হইতে €মাবাহ্থালা'র 

আয়ত পর্যান্ত খ্রীষ্টানদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। মোহম্মদ 

বেনে এছহাক বলিয়াছেন, নাজরানের ৬* জন অশ্বারোহী খৃষ্টান 

হজরত নবি (ছাঃ )এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
মধো ১৪ জন শরিফ (সম্ভ্রান্ত) লোক ছিলেন, তাহাদের মধো 

তিনজন খ্রীষ্টানদিগের অগ্রণী ছিলেন, একজন তাহাদের আমির 
আবহুল মছিক নামে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাদের মন্ত্রী ছৈয়দ আয়হম 

নামে, তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের পণ্ডিত, পাদরী ও মাদ্রাসার অধ্ক্ষ 
বনছ্ধুবকর সম্প্রদায়ের আলকামার পুত্র আবু হারে । শ্রীষ্টান 
রাজাগণ শেষোক্ত ব্যক্তির বি্ধ। ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ শ্রবণে 
তাহাকে মহ! গৌরব ও সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন এবং 

তাহাকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করিয়াছিলেন। যখন 

তাহারা নাজরাণ হইতে রওয়ানা হঈয়াছিলেন, আবু হারেছা 

নিজের অশ্বতরের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার পারছে 

তাহার ভ্রাতা কোরজ ছিল, আবুহারেছার অশ্বতর ধাবিত হইতে- 
ছিল, এমতাবস্থায় উহার পদশ্থলিত হইয়া গেল, তদর্শনে 

কোরজ বলিল, সেই দূরবর্তাঁ ব্যক্তি ( অর্থাত) হজরত নবি (ছাঃ) 

বিনষ্ট হউক। *ইহাতে আবু হারেছা! বলিলেন, বরং তোমার 
মানত বিনষ্ট হ₹উক। কোরজ বলিল, হে আ্রাতা, কেন এরপ 
হইবে? তহুত্বরে তিনি বলিলেন, খোদার শপথ, আমরা যে 
নবীর প্রত্যাশায় ছিলাম, এই মোহস্মদ (ছাঃ) তিনিই । তখন 
কোরুজ বলিল, বখন তৃমি ইহ! জানিতে পারিয়াছ, তখন কিসে 
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তোমাকে তাহার প্রতি ইমান আনিতে বাধ! প্রদান করিতেছে ?, 
ভিনি বলিলেন, এই রাজন্যবর্গ আমাদিগকে বছ অর্থ সম্পদ 
প্রদান করিয়াছেন এবং মহা সম্মানিত করিয়াছেন । এক্ষণে 

বদি আমি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি ইমান আমি, 
তবে তাহারা আষাদিগের নিকট হইতে এই সমস্ত সামগ্রী 

কাড়িয়া লইবেন । এভৎ শ্রবণে তাহার ভাতা কোরজের অন্তর 

প্রভান্িত হইল, এবং জে অন্তরে এই সত্য সংগোপন রাখিয়া 

অবশেষে ইছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রন্গ করে এবং 

এই ঘটন! প্রকাশ করিয়া ফেলে। তৎপরে উপরোক্ত 'তিন 

ব্যক্তি তাহাদের ধন্ম সংক্রান্ত ভিঙ্ন ভিন্ন ব্ষিয়ের সমালোচন। 

করেন। একবার তাহারা বলিতে লাগিল, ইছ৷ স্বয়ং আল্লাহ। 

আর একবার বলিতে লাগিল, তিনি খোদার পুত্র। আর 
একবার বলিতে লাগিল, তিনি তিন খোদার একাংশ । তাছারা 

প্রমাণ স্বরূপ ইহ! পেশ করিলেন যে, হজরত ইছ। ( আঃ) মুত" 

দিগকে জীবিত করিভেন, শ্রেকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত, জনম্মান্ত ও অন্ঞান্ত 

পীড়িতদিগক সুস্থ করিতেন, অদৃষ্ট ঘটনাবলীর সংবাদ প্রদান 

করিতেন, তিনি মৃত্তিক হইতে পক্ষীর আকৃতি নিশম্মাণ করতঃ 

উহাতে ফুৎকার প্রদান করিলে, উহা! জীবন্ত পক্ষী হইয়া উড়িয়। 

বাইত, এই সমস্ত তাহার খোদ] হওয়ার প্রমাণ । 

আর তাহার পরিচিত পিতা ছিল না, ইহাতে বুঝ! যায় ঘে, 

তিনি খোদার পুত্র। 

আর খোদা অনেক ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, আমরা! করিয়াছি, 
আমর] স্ট্রি করিয়ান্ি, বদি খোদা! অংশ বিহীন এক হইতেন, 

তবে এইরাপ বলিতেন না, ইহাতে বুঝ। যায় ষে, তিনে মি লয়! 
এক খোদা হয়, আর হজরত ইছ! উহার তৃতীয়াংশ। . 
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. তত্শ্রবণে হজরত নবী (ভাঃ) বলিলেন, তোমর1 ইছলাম ধর্ম 

গ্রহণ কর। তাহার! বলিলেন, আমরা ইছলাম গ্রহণ করিলাম । 
তখন হজরত (ছাঃ) বলিলেন, খন তোমরা খোদার সন্তান 
সংব্যস্ত করিতেছ, ক্রুশের পুজ। করিয়া থাক এবং শুকর ভক্ষণ 
করিয়। থাক, তখন কিরূপে তোমাদের ইছলাম সপ্রমাণ হইবে ? 
তাহার] বলিলেন, তবে হজরত ইছার পিতা কে? হজরত (ছাঃ) 

একটু মৌনাবলম্বন করিলেন। এমতাবস্থায় খোদাতায়াল! তৎ- 
সম্বন্ধে ছুর আলো-এমরাণের প্রথম আশির অধিক আয়ত নাজেল 

করিলেন । তৎপরে হজরত (ছাঃ) তাহাদের সহিত তর্ক করিতে 

লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা কিজান না যে, আল্লাহ- 

তায়াল চিরম্বীবস্ত অমর, আর ইছ! (আঃ)এর উপর মৃত্যু 

আসিবে । তাহার! বলিলেন, হ।। হজরত বলিলেন, তোমর! 

কি জান না যে, পুত্র পিতার সদৃশ হইয়া থাকে। তাহার! 

বলিলেন, হা1। হজরত বলিলেন, আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক 

বিষয়ের স্থুপরিচালক, উহার তত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং 

উহার জীবিকা প্রদান করেন। (হজরত) ইছা ( আঃ) ইহার 

কিছুর ক্ষমতা রাখেন কি? তাহারা বলিলেন, না। হঙ্গরত 

বলিলেন, তোমরা কি জান না যে, আল্লাহতায়ালার পক্ষে 

আছমান ও জমিনের কোন বিষয় অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না, 

( হজরত ) ইছ। (আঃ) খোদার শিক্ষা ব্যতীত তৎসমস্ত কি অবগত 
আছেন? তাহারা বলিলেন, না। হজরত বলিলেন, আমাদের 

খোদ] যেরপ ইচ্ছা করিয়াছেন, জরায়ুর মধ্যে (হজরত ) ইছার 
আকৃতি গঠন, করিয়াঞ্ধেন, ইহা তোমরা জান কি? তাহারা 

বলিলেন, হ'1। হজরত বলিলেন, ভোমর! কি জাননা যে, 

আমাদের প্রতিপালক পানাহার করেন না এবং মলমুত্র হইতে 

পবিত্র । আর তোমরা! জান যে, হঞ্জরত ইছ! (আঃ )কে তাহার 
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মাত! জন্তান্ত শ্রীৌলোকগণের সভার গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং 
প্রসব করিয়াছিলেন এবং তিনি অন্ান্ত শিশুদের স্তায় বন্ধি্ত ও 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তৎপরে তিনি পানাহার করিতেন 
এবং মলমৃত্র ত্যাগ করিতেন। তাহার! বলিলেন, হ1। হজরত 
বলিলেন, এক্ষেত্রে তোমাদের দাবি কিরূপে সত্য হইবে ? তাহার 
সত্য বুঝিতে পারিলেন, কিন্ত হঠকারিতা বশত; অস্বীকার, 
করিলেন। 

ততপরে তাহারা বলিলেন, হে মোহম্মদ, তুমি কি.বল ন' 
যে, হজরত ইছ। আল্লাহতায়ালার কলেম। এবং রুহ। হজরত, 
বলিলেন, হা । তাহারা বগিলেন, ইহাই আমাদের দাবির যথেষ্ট, 
প্রমাণ। সেই লময় এই আয়ত নাজেল হয়--প্যাহাদের অস্তরে 
বক্তা আছে, তাহারা কোর-আনের অস্পষ্টাংশের অনুসরণ করিয়। 
থাকে।” 

তৎপরে আল্লাহ হজরত (ছাঃ)কে তাহাদের সহিত “মোবাহাল।” 
করিতে আদেশ করেন। তখন হজরত তাহাদিগকে মোবাহাল। 
করিতে আহ্বান করেন। তহত্তরে তাহার। বলেন, হে আবুল 
কাছেম, তুমি আমাদিগকে এ সম্বন্ধে চিন্তা কারতে সময় দাও, 
আনর। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব, তাহ। তোমার নিকট আগমন 
করতঃ জানাইব। উক্ত তিনব্যক্তি পরস্পর পরামর্শ করায় এক 
ব্যকজি ধলিল, হে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, খোদার শপথ, নিশ্চয় ভোমর। 

অবগত হইয়াছ যে, হজরত মোহম্মদ নবী ও রাছুল, তোমাদের 
নবীর সম্বন্ধে মীমাংসাকারী সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন। আর. 

ইছাও তোমর! জান যে, যে কোন সম্প্রদায় কোন নবাঁর সহিত 
মোবাহাল। করিয়াছে, তাহাদের ছোট বড় সমস্তই বিনষ্ট হইয়া 

গিয়াছে । যদি, তোমর! মোবাহালা৷ কর,. তবে তোমর! সমূলে. 
বিনষ্ট হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। আর যখন তোমর!. নিজেদের 
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ধর্পে নিশ্চল থাক' ব্যতীত অন্ত ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার 

করিতেছ, তখন তোমর1 হজরত মেহস্মদ ( ছাঃ)এর সহিত 

বিষ্বোধ না করিয়া! হ্বদেশে প্রত্যাবর্তন কর। তৎপরে তাহার। 

হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বঙ্গিলেন, হে আবুল কাছেম, 

আমর! স্থির করিয়াছি যে, আপনার সহিত মোবাহাল1 করিব 

না এবং আপনাকে আপনার ধন্মের উপর ত্যাগ করিব ও আমরা 

নিজেদের ধর্মের উপর স্থায়ী থাকিব। আপনি আপনার 

সহচরগণের মধ্যে একজন বিচারক প্রেরণ করুন--তিনি আমাদের 

কতবগুলি মতভেদ ঘটিত বিষয়ে সুবিচার করিবেন, কেননা 

আপনার। আমাদের নিকট বিশ্বামভাজন। হজরত (ছাঃ) ছাহাব। 

প্রবর আবু ওবায়দ (রাঃ)কে বিচারকরূপে তাহাদের সঙ্গে 

প্রেরণ করেন। 
এমাম রাজি বলেন, এই রেওয়াএতে বুঝ! যায় যে, ধর্ম 

সুপ্রত্িতিত করিতে এবং সন্দেহ মোচন করিতে বাহ।ছ তর্ক করা 
নবিগণের পেশ।। হাশবিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের যে বাহাছ 

তর্ক করার উপর দোষারোপ করিয়া থাকে, ইহা তাহাদর বাতীল 

সত। ক$ ২৪০৭৭০৮। 

এই ছুরার এক নাম আলো-এমরাণ, ছহিহ মোছলেমের 
এএকটী হাদিছে ছুরা বাকারা ও ছুরা আলো-এমরানের নাম 
৬%))৯))। (উজ্জ্বল দুইটা ছ্থুরা) রাখা হইয়াছে। ইহার ০) 
(শাস্তি), ৫] (ধনভাগ্ডার )১ ৮১), 8৮৬০ ও 0৬ 

নাম সকল আছে। আরবী “আল' এ শব্দের অর্থ সম্তানগণ, 
এমক্লাণ ১৯০ ছইজন লোকের নাম ছিল, প্রথম হজরত মরয়েম 

€ আঃ)এর পিতা, ই€। হাছান বাছারি ও অহাবের মত। দ্বিতীয় 
হজরত মুছা ও হারণ (আঃ)এর পিতা। ইহা মোকাতেলের 
অত । উভয় এমরানের মধ্যে ১৮** বৎসর ব্যবধান ছিল । 



ওয় পারা তেলকর রোছোল--ছুরা আলো-এমরান। ২৭১ 

আল্লামা অ'লুছি এমরাণের প্রথম: অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়া! প্রকাশ 

করিয়াছেন।--রু;, মাঃ, ১1৫১৫1৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
উপরোজ ক্ষেত্রে আলো-এমরাণ শবের অর্থ এমরাণের 

সম্ভানগণ--অর্থাৎ হজরত মরয়েম বিবি ও হজরত ইউছ। (আঃ )। 
যেছেতু এই ছুরাতে উভয় মহাত্বার বিস্তারিত আলোচনা কর! 

হইয়াছে, এই ভেতু এই ছুরাটাকে 'আলো-এমরাণ' নামে 

অভিহিত কর! হইয়াছে। 

১। আলিফ-লাম-মিম, ইহার বিস্তারিত আলোচন! ছুর। 
বাকারার প্রথমে লিখিত হইয়াছে, এক্ন্ত উহার পুনরুক্তি' 
করিলাম না। 

২। আরবি 5» 'আলহাই” শব্দের অর্থ অনস্ত, চিরজীবস্ত, 
অমর। আরবি টি 'আল-কাইউম' শব্দের অর্থ প্রত্যেক 

বন্ধর পরিচালক, তত্বাবধায়ক, রক্ষক ও জীবিক। প্রদাতা। 

আয়তের অর্থ এই যে, যে আল্লাহ চিরজীবস্ত ও প্রত্যেক 

বন্তর পরিচালক, তত্বাবধায়ক, রক্ষক ও জীবিকা প্রদাতা, তাহ। 
ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য মার কেহ নাই, ইহাতে গে হজরত ইছা 

(আঃ) এক সময়ে মৃত্যুযুখে পতিত হইবেন এবং সমস্ত জড় ও 
জীৰের রক্ষক, পরিচালক ও জীবিকা প্রদাতা নঙ্ন, তাহার 

পূর্ণ খোদা বা খোদার একাংশ হওয়া বাতীল প্রতিপন্ন হইল। 
৩। এই আয়তে হজরত মোহম্মদ ( ছাঃ)এর উপর আছ্মানি 

কেতাব কোর-আন ও হজরত মুছা ও ইছ| (আঃ)এর উপর 
তগুরাত ও ইঞ্জিল নাজেল করার কথ! উল্লিখিত *হউয়াছে, কিন্তু 

কোর-আান অন অল্ল করিয়া বারবারে নাজেল কর! হইয়াছিল, 

এই হেতু ৫% |)১ পক ব্যবন্ত হইয়াছে, পক্ষান্তরে তওরাত কিন্ব! 

ইঞ্জিল একেবারে দাজেল হইয়াছিল, এই হে ০4/-শক প্রয়োগ 
করং'হইয়াছে । 



২৭২ এ কোয়আন শরিফ 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন ৮ _ 

“কোর-আন শরিফ “লওহো-মহফুজ' হইতে একেবারে প্রথম 

আছমানের “বয়তুল-এজ্জা' নামক স্থানে নাজেল করা হইয়াছিল, 

এই হেতু কখন ,1)0 শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথম 
আছমান হইতে ২৩ বছুসরে ক্রমান্বয়ে ছজরতের উপর নাজেল 

হইয়াছিল, এই হেতু কখন 1) শব্দ ব্যবহাত হইয়াছে। 
আল্লাহ বলিতেছেন, তিনি কোর-আন শরিফ সতোর সহিত 

নাজেল করিয়াছেন, ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে। 

(১) উহার মধ্যে যে প্রাচীন লোকদিগের ইতিহাস সন্নিবেশিত 

হইয়াছে, ইহা সত্য। 
(২) উহার মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ও ভয়ের কথ। উল্লিখিত 

হইয়াছে, উহ! লোকদিগকে আকায়েদ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
সত্যপথগামি হইতে উত্মাহিত করে এবং বাতীল পথে ধাবিত 

হওয়ার বাধ! প্রদান করে। 

(৩) উক্ত কোর-ান মীমাংসাকারী, সন্দেহ ভঙঞ্জনকারী 
কথা, প্রলাপোক্তি বা বিদ্ধপ বাণী নছে। 

(৪) উহাতে বন্দিগী, দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নত্রতা প্রকাশ 

ও সর্বপ্রকার কাধ্যে ম্তায়বিচার করার তুল্য এরূপ সত্য মতের 
উল্লেধ হইয়াছে-__যাহ। অবলগ্বন করা লোকদের পক্ষে কর্তব্য । 

(৫) উহাতে এরূপ নিভূলি মত উল্লিখিত হইয়াছে-_যাহ! 
জাস্তিমূলক ও বৈষম্য-ভাবার্থক নহে। 

(৬) উহা এরূপ অকাটা দলীল যে, উহ্থাতেই সপ্রমাণ হজ্স: 
ঘষে, উহ আল্গাঠ তায়ালার কালাম । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 

উক্ত কোর-জান প্রাচীন নবিগণের কেভাব সমূহের ও ভাহাথেয 
প্রচারিত খোদার বাণীগুলির সত্যতা সপ্রমাণ করে।  খছি' 



ওয় পার! তেলকর. রোছোল-_চুর! আলে।-এমরাদ । ২৭৭ 

*কোর-আন আল্লাহতায়ালার কালাম না হইত, তবে অন্কান্ত 
কেতাবগুলির সানুকুল মত প্রকাশ করিত না, হজরত মোহম্মদ ' 

(ছাঃ) 'উন্মি' ছিলেন, কোন বিদ্ধানের সহিত সাক্ষাৎ করেন 

নাই, কাহারও শি্ত্ব গ্রহণ করেন নাই, কাহারও মিট পাঠাভ্যাস 
করেন নাই, মিথ্যা অপবাদকের পক্ষে মিথ্যা ও জাল কথ। 

হইতে নিশ্ধল থাক অসম্ভব, আর কোর-আনে যখন উভয় প্রকার 
কথার লেশ নাই, তখন উহার ঘটনাবলী যে আল্লাহতায়ালার 
অহি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

আবু মোছলেম বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা! যে কোন নবীকে 
প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার তওহিদ (একত ), তাহার প্রতি 

ইমান আনা, কলঙ্কমূলক বিষয়গুলি হইতে তাহার পবিভ্রত1 
প্রকাশ, ম্তায়বিচার, পরোপকার এবং প্রত্যেক কালের হিতজনক 

বিধি-ব্যৰস্বার দিকে আহ্বান করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, 

কোর-আন উল্লিখিত প্রত্যেক বিষয়ে প্রাচীন কেতাবগুলির 
সমর্থক ও সত্যতা প্রমাণকারী। 

এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোর-আন প্রাচীন কেতাব- 

গুলির অধিকাংশ বিধি-ব্যবস্থা মনছুখ করিয়া! দিয়াছে, কাজেই 
কিরূপে কোর-আন উক্ত কেতাবগুলির সমর্থনকারী হইবে ? 

এমাম রাজি ইহার উত্তরে বলিয়াছেন প্রাচীন কেতাব- 

গুলিতে কোর আন ও শেষ নবীর সুসংবাদ প্রদান কর! হইয়াছে 
এবং তৎসমুদয়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তৎসমুদয়ের বিধি-ব্যবস্থা- 
গুলি কোর-আন নাজেল হওয়। পর্য্যস্ত বলবৎ থাকিবে এবং উহ! 
নাজেল হইলে, মনছুখ হইয়া যাইবে, এই স্তরে তৎসমুদয় 

কোর-আনের অন্ুমোদনকারী এবং কোর-আনও তৎসমত্কের 
অন্থুমোদক। . উল্লিখিত আহকাম ব্যতীত আকায়েদ সংক্রাস্ত 
আহকাম অপরিবপ্তনীয়, কান্ধেই কোর-আন তৎসমুদয়ের সমর্থক, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

| --৩৫ 



২৭৪ ' ' ' কোর-আন শরিফ 

কেহ কেহ তওরাত ও ইঞ্জিল শব্দ্বয়কে আরবি শব্ধ ধারণায় * 
উচ্থার ধাতু নির্ণয়ে মতভেদ করিয়াছেন, কিন্ত এমাম রাজি ৪ও 

আল্লামা আলুছি বলেন, উভয় শব্দ আরবি নহে, তওরাত শক 
এবয়াণি (ইত্রীয়) ও ইঞ্জিল শব ছুরইয়ানি (সুরীয় ) :ভাষা 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

তওরাত বলিয়া এস্থলে উক্ত কেতাবের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে 

যাহা! হজরত মুছা! (আঃ)এর প্রতি নাজেল করা হইয়াছিল, 
সমস্ত পুরাতন নিয়ম তওরাত নহে, উহাতে জবুর ও অন্যান্য ছহিফা! 

জাছে। পুরাতন নিয়মের যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণন৷ 
পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ এই চারিখানা পুস্তক মুল তওরাতের 
বিকৃত সংস্করণ, ইহার প্রমাণ মতপ্রণীত খ্রীষ্টান রদ নামক পুস্তকে 
বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিবেন। হজরত ইছ1 (আঃ)এর 

উপর ঘে কেতাব নাজেল হইয়াছিল, তাহাই প্রকৃত ইঞ্জিল, 
বর্তমান নূতন নিয়ম হজরত ইছ ( আঃ)এর পরে লিখিত হইয়াছে, 
উহা! প্রকৃত ইঞ্জিল নহে বরং সত্য মিথ্যা মিশ্রিত কয়েকখানা 
ইতিহাস, তৎসমস্তের মধ্যে প্রকৃত ইঞ্রিলের কতক উপদেশ ও 

ব্যবস্থা সঙ্পিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু কোন্ কোন্টী সত্য, তাহা 
নির্নয় কর অসস্ভব। 

' তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন 7 

“কোর-আন নাজেল করার পুবের্ব তওরাত ও ইঞ্জিল লোক- 

দিগের সুপথ প্রদর্শন উদ্দেশে নাজেল কর! হইয়াছিল।” 
ততৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ঘষে, তিনি “'ফোরকান' নাজেল 

করিয়াছিলেন, ফোরকান শবের অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 

প্রভেদকারী, এই ফোরকান কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ 
কেছ উহার অথ জবুর কিন্বা অগ্ান্ত আছমানি কেতাব সমুহ 
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কাভাদ! বলিয়াছেন, উহার অর্থ 
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একোর-আন, কেনন। উহা হালাল. ও হারামেরর মধ্যে প্রভেফ 

করিয়। দিয়াছে, গিহ্ছদী ও থৃষ্টানেরা ঘে যে বিষয়ে মততেক্ 
রুরিয়াছিল, কোরআন তাহার মীমাংস। করিয়া দিয়াছে। 
একবার কোর-আনের কথ। উল্লেখ করিলেও উহার উচ্চ গৌরব 

প্রকাশ কর! উদ্দেস্তে দ্বিতীয়বার উহার এইরূপ বিশিষ্ট গুণের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই ফোরক'নের 

অর্থ হজরতের মো'জেজা ( অলৌকিক কার্যাবলী ), যেহেতু উহা 
সত্য ও মিথা। দাবিকারিদের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছিল। এমাম 

রাজি ইহ! মনোনীত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 
৪। যাহারা আল্লাহতায়ালার আয়তগুলিকে অস্বীক!র করে, 

ভাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে । কোন তফছ্িরকারক 
ইহ] খ্ষ্টানদিগের পক্ষে নাজেল হইয়াছে ধারণ করিয়। তাহাদের 

জন্ত এই আয়তের হুকুম বিশিষ্ট হওয়ার দাবি করিয়াছেন, কিন্ত 
স্থক্ষমতত্ববিদ্ তফছিরকারকগণ বলিয়াছেন, আয়তটী খাস খুৃষ্টান- 
দিগের উপলক্ষে নাজেল হইলেও উহার শব্দের হিসাবে ব্যাপক 
অর্থ গ্রহণ করা হইবে। কাজেই যে কেহ আল্লাহতায়ালার দলীল 

প্রমাণ অন্ধীকার করিবে, তাহা'র পক্ষে এই হুকুম হইবে। 
ততপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 

আল্লাহ এত বড় পরাক্রাস্ত যে, কেহই ক্ঠাহাকে পরাস্ত করিতে 
পারে না এবং তিনি শাস্তি প্রদান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ 

করিয়। থাকেন। 

৫৬। এই আয়তের ছুই প্রকার অর্থ হইতে পারে-_ প্রথম 
এই যে, এই ছুরার প্রারস্তে বল! হইয়াছে যে, আল্লাহ সমন্ত 
স্থষ্টির কার্ধ্য পরিচালক, কিন্তু সমস্ত স্থষ্টির কার্ধ্য পরিালক হইতে 
গেলে, পুষ্থানপুত্খরূপে সমস্ত স্থ্টির অভাৰ অনাটনের পূর্ণ. অভিন্ধ 
হওয়! জবশ্তক; দ্বিতীয় সমস্ত অভাব অনাটন পূর্ণ করিতে, সক্ষম 
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হওয়! জরুরি। প্রথম বিষয়ের জন্য সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ অভিজ্ঞ 

হওয়। এবং দ্বিতীয় বিষয়ের জন্য সমস্ত স্থপ্টির উপর আধিপত্য 

স্থাপনে পুর্ণ সক্ষম হওয়া অনিবার্য । “তাহার পক্ষে আছমান ও 

জমিনের কোন বিষয় অপ্রকাশিত নহে।” এই কথায় বুঝা 
যাইতেছে যে, আল্লাহতায়ালা সমস্ত বিষয়ের পূর্ণ অভিজ্ঞ, তিনি 
যাবতীয় স্থ্টির অভাব অনাটনের পরিমাণ ও প্রয়োজনের মাত্রা 

অবগত আছেন. ইহার জন্য কাহারও তাহার নিকট যাজ্ঞা করার 

আবশ্যক হয় না এবং প্রাধিগণের আধিক্য হেতু কোন ব্যাপার 
তাহার পক্ষে সংশয়-বিশিষ্ট ও জটিল হইয়। পড়ে না। 

“তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, জরায়ু সমূহে তোমাদের আকৃতি 
গঠন করেন। ইহাতে বুঝ। যায় যে, তিনি সমস্ত স্থষ্টির উপর 
পূর্ণ শক্তি প্রয়োগকারী, এন্্ত্রে তিনি সমস্ত জড় জীবের সমুদয় 

অভাব ও প্রয়োজনীয় বিষয় পর্ণ করিয়া দিতে সক্ষম । এক্ষণে 
খোদাতায়ালার সমস্ত স্থির কার্যে পরিচালক হওয়া স্পষ্টভাবে 
প্রতিপন্ন হইয়। গেল |» 

এমাম রাজি বলেন, এই স্থলে একটী নিগুঢ়তত্ব আছে, উহা 
এই ষে, প্রথমে আল্লাহ বলিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালার পক্ষে 
আছমান ও জমিনের €োন বিষয় অপ্রকাশিত নহে, উহার প্রমাণ 

স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, খোদাতায়াল৷ গর্ভাশয়ের অন্ধকার- 
রাশির মধ্যে আশ্চর্যজনক দেহ ও আকৃতি স্যষ্টি করিয়াছেন, অস্থি, 

মাংস, পেশী, শীরা, ধমনী, রক্ত, নাড়িভূড়ি ইত্যাদি সংযোজিত 
করিয়৷ বিভিন্নরূপে উৎকৃষ্ট আকৃতিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানবদেহ 

নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা তিনি একবিন্দু অস্পর্শীয় বীর্য্য হইতে 
সপ্টি করিয়াছেন, ইহা! খোদার অসীম শক্তির পরিচায়ক এবং 
তিনি যে অন্ধকাররাশির মধ্যস্থিত বিষয়গুলির সমস্ত অবস্থা অবগত 
'আছেন, ইহাঁও জ্বলস্ত ভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব তিনি কে 
আগতের সমস্ত বিষয়ের সুপরিচালক,. ইহা গ্রুব সত্য । 
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দ্বিতীয় অর্থ এই যে, ইহাতে ্রীষ্টানদিগের মতের অসার , 

প্রকাশ করা হইতেছে, খৃষ্টানের ছুইটা প্রমাণ দ্বারা হজরত ইছ' 

€আঃ)এর খোদা হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন প্রথম প্রমাণ এই 
যে, হজরত ইছা! ( আঃ) অদৃশ্ঠট বিষয়ের স্ংবাদ প্রদান করিতেন, 

তিনি একজনকে বলিতেন যে, তুমি অগ্য গৃহে ইহ! ভক্ষণ করিয়াছ 

এবং অন্ত ব্যক্তিকে বলিতেন, তুমি নিজের গৃছে এই কার্য 

করিয়াছ। 

দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, তিনি মৃতদ্িগকে জীবিত করিতেন, 

জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগিদিগকে সুস্থ করিতেন, মৃত্তিক! দ্বাঁর৷ 

পক্গমর আকৃতি প্রস্তত করিয়। উহার মধ্যে ফুৎকার করিতেন, 

ইহাতে খোদার আদেশে উহ] জীবন্ত পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাইত । 

ইহাতে তাহার সর্বশক্তিমান হুওয়। প্রমাণিত হয় । 
খোদা খৃষ্টানদিগের উক্ত দাবির প্রতিবাদে বলিতেছেন, হজরত 

ইছ। ( আঃ) কতক অনৃশ্য বিষয় অবগত হওয়ার জন্য খোদ হইতে 
পারেন না, কেননা তিনি উহা! আল্লাহতায়ালার অহি ও শিক্ষা 

দ্বারা অবগত হইতেন, তিনি সমস্ত বিষয়ের সংবাদ অবগত ছিলেন 
না, ইহাতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি খোদ! 

নহেন, কেননা খোদার পক্ষে আছমান ও, জমিনের কোন বিষয় 

অপ্রকাশিত থাক! সম্ভব নহে । ইহ] জ্বলস্ত সত্য কথা যে, হজরত 

হজরত ইছা (আঃ) সমস্ত গুপ্ত ও অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ অবগত 
ছিলেন না। খ্ৃষ্ঠানের৷ বলেন যে, তিনি মৃত্যুর ভয়ে চাঞ্চল্য ভাব 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি তিনি অদৃশ্য বিষয় অবগত হইতেন, 
তবে তিনি জানিতে পারিতেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি তাহাকে 

ধৃত করিয়। হত্যা করার চেষ্টা! করিতেছে এবং তিনি তাহাদের 
কর্তৃক যাতনা ভোগ করিবেন । তাহ! হইলে অবশ্য তিনি ত্বাহাদের 
উপস্থিত হওয়ার পূর্বের্ব তথ! হইতে পলায়ন করিতেন। ইহাতেই 
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' বুঝা যায় যে, তিনি সমস্ত বিষয়ের অবস্থা অবগত ছিযলন না, 
কাজেই তিনি খোদ! হইতে পারেন না। 

আর হজরত ইছ1 (আঃ) যে কতক মৃতকে জীবিত করিয়া- 
ছিলেন, ইহাতে তিনি খোদ। হইতে পারেন না, কেননা খোদা 
মো'জেজা স্বরূপ তাহাকে গৌরবান্থিত কর! উদ্দেশে কতক মৃতকে 

জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু যেহেতু হজরত্ত ইছ! ( আঃ) 
সমস্ত অবস্থায় এইরূপ কাধ্য করিতে সক্ষম ছিলেন না, এই হেতু 

তিনি খোদা হইতে পারেন না, আল্লাহতায়ালা একবিন্দু বার্ধ্য 

ত্বারা জরায়ুর মধ্যে মনোরম আকৃতি গঠন করেন, আর হজরত 

ইছ! ( আঃ) ইহ! করিতে সক্ষম ছিলেন না । যদি তিনি মারিয়া 
ফেলার শক্তি রাখিতেন, তবে খৃষ্টাণি মতান্ুুযায়ী যাহারা তাহাকে 

ধৃত করিয়। হত্য। করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে মারিয়। 

ফেলিতে পারিতেন। খুষ্টানেরা আরও বলেন যে, হজরত ইছার 

পিত। ছিল না, কাজেই তিনি খোদার পুত্র হইবেন, আরও 
কোর-আনে আছে যে, তিনি আল্লাহর রুহ ও কলেমা, ইহাতে 

তাহার খোদার পুত্র হওয়া বুঝা যায় । 

খোদ। প্রথম কথা প্রতিবাদে বলিতেছেন, আল্লাহ যেরূপ, 

ইচ্ছা! করেন, জরায়ু সমূহে মনুস্বের আকৃতি গঠন করেন, কাজেই 
ভিনি পিতার বীধ্য দ্বারা ইহ] গঠন করিতে পারেন এবং বিনা 

পিত! উহ। গঠন করিতেও পারেন। 

আর তাহাকে যে খোদার রুহ ও বাক্য বল! হইয়াছে, ইহার 

অর্থ অগ্ক প্রকার হইতে পারে, শকের প্রকাস্ত মর্ধ, জ্ঞান ও. 

বিবেকের বিপরীত হইলে, উহাকে “মোতাশাবেহাত' এর অস্ততূক্তি 
ধারণ।. করিতে হইবে, ইহা সপ্তম আয়তে বিবৃত হইয়াছে 

স্পরিত ২৪১২-৪১৬ । 



ওয় পারা তেল্কর রোছোল--ছুর। আলো -এমরান | ২৭৯ 

তঞ্খপক্টে আল্লাহ বলিতেছেন +-- টা 
"পরাক্রাস্ত বিজ্ঞানময় খোদ! ব্যতীত অন্ত কেহ উপাস্য নাই ।” 
এবনো-জরির কতকগুলি ছাহাব হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, 

যে সময় বীর্য্য জরায়ুতে পতিত হয়, ৪* দিবস তথায় ঘুরিতে থাকে, 
তৎপর ৪* দিবস গাঢ় রক্ত অবস্থায় থাকে, তৎপর ৪৭ দিবমে 

মাংস-পিগুরূপে থকে, তৎপরে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে 

তাহার আকৃতি গঠন করার জন্ত প্রেরণ করেন, ফেরেশতা ছুই 
অঙ্গুলীর মধ্যে একটু মৃত্তিকা লইয়া উপস্থিত হইয়া! উক্ত মাংস- 
পিগ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া খমির করেন, তৎপরে আল্লাহু- 

তায়ালার আদেশ অন্সারে তাহার আকৃতি গঠন করেন। তৎপরে 

তিনি বলেন, এই ব্যক্তি পুরুষ হইবে কিন্বা স্ত্রী? হতভাগ্য হইবে 

কিম্বা সৌভাগ্যবান? তাহার জীবিকা, আয়ু, সস্তান-সম্ততি ও 
বিপদ আপদের পরিমাণ কি? আল্লাহতায়াল৷ নির্দেশ করিয়। 

বলেন এবং উক্ত ফেরেশতা লিখিয়! রাখেন। যখন সে ব্যক্তি 

মরিয়। যায়, যে স্থান হইতে উক্ত মৃত্তিকা গ্রহণ কর! হয়, তথায় 
দফন কর হয়। 

আরও এবনো-জরির “কাতাদ।” হইতে “আল্লাহ জরায়ু সমূহে 

যেরূপ ইচ্ছা! করেন, তাহার আকৃতি গঠন করেন।” ইহার মর্দে 

লিখিয়াছেন, সে পুরুষ হইবে কিন্বা স্ত্রী, লোহিত, শ্বেত কিন! 

কাল বর্ণের হইবে, পূর্ণ অবয়বধারি হইবে কিম্বা অসম্পূর্ণ 
অবয়বধারি হইবে। 

(৭) আল্লাহ বলেন, তিনি হজরত মোহম্মদ ( ছাঃ )এর উপর 

যে কোর-আন নাজেল করিয়াছেন, উহ্থার আয়ত ছুই প্রকার--এক 

প্রকার “মোহকামাত', এই প্রকার আয়তগুলি কোর“আনের মূল, 
ঘ্বিতীয় প্রকার 'মোতাশাবেহাত? ৷ 

কোর-আনের অন্তান্ত স্থলে মোহকাম ও মোতাশাবেহ, শবের 
অঙ্ক প্রকার অর্থ আছে। 



২৮০ 1. কোরআন শরিফ 

, অন্ত স্থানে আছে; 8001 ৬৯৬৪০ ৬৯৩) 

এই স্থানে কোর-আনের সমস্ত আয়তকে মোহকাম বঙী। 
হইয়াছে, এই মোহকামের অর্থ এরূপ সত্য বাক্য- যাহার 

শব্দ গুলি শ্রুতিমধুর প্রাঞ্চল এবং অর্থগুলি গ্রবসত্য | 
অন্তা আয়তে আছে ;- ৮৪৮৪৬ ৪৬ 

এই স্থানে সমস্ত কোর-আনকে “মোতাশাবেহ” বলা হইয়াছে, 
এই স্থলে. উহার অর্থ এই যে, কোর-আনের একাংশ সৌন্দর্য্য 

অন্থ অংশের তুল্য এবং একাংশ অপরাংশের সমর্থন করে। 

আলোচ্য আয়তে মোহকাম ও মোতাশাবেহ শব্দদ্ধয়ের অর্থ লইয়া 

মততেদ হইলেও অধিকাংশ স্ৃক্ষ্মতত্ববিদ্ বিদ্বানের মত এই যে, 
ষে আয়তগুলির মন্ম অতি স্পষ্, উক্ত মন্দ অন্ধ প্রকার হওয়ার 

কিম্বা উহাতে কোন সন্দেহ স্থষ্টি হওয়ার সম্ভাবন৷ নাই, তৎসমুদয়কে 
মোহফাম বলা হয়। 

আর যে আয়তগুলির অর্থ এরূপ অস্পষ্ট যে, জ্ঞান কিন্বা 

কোর-আন ও হাদিছ দ্বারা উহার অর্থ নির্দেশ কর! সম্ভব না হয়, 

আল্লাহতায়ালা ব্যতীত কেহ উহার অর্থ অবগত ন! হয়, উক্ত 
আয়তগুলিকে মোতাশাবেহ বল। হয়, যেরূপ কেয়ামতের দিবসের 

নির্ধারিত সময় ও কয়েকটা ছুরার প্রথমোল্লিখিত “মোকাত্বায়াত' 

অক্ষরগুলি। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মজহাবাবলম্বী যে আয়ত- 

গুলি নিজের মতের সমর্থনকারী বলিয়া বিবেচনা করে, ততসমস্তকে 
মোহকাম বলিয। দাবি করিয়া থাকে এবং তাহার বিপক্ষদলের 

মতের সমর্থনকারী আয়তগুলিকে মোতাশাবেহু বলিয়া অভিহিত 

করিয়। থাকে । 

কাজেই এস্থলে এরূপ একটী নিয়ম স্থির করা আবশ্ঠক--ষাহাতে 
মোতাশাবেহ আয়তগুলি নির্ণয় করিতে একটু দ্বিধা না জন্মে, 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-_ছুরা আলো-এমরান। ২৮১, 

উহা এই ধে, জ্ঞানান্মোদিত অকাট্য দলীলে যদি বুঝ! হায় ঘে, 
শের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিলে, অসম্ভব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা আবশ্যক হইয়৷ পড়ে, তবে উক্ত শব্দ সমন্বিত আয়তট্ীকে 

মোভাশাবেহ বলা যাইবে । 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, কোর-আনে আছে 7 

(958 585 ৪৯3 1০ 0) 82) ০98১ 1 09)1015 

রঃ ৩ (9875 5১ 

এই আয়তে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা অত্যাচারিদিঠাকে 
অপকন্ম করিতে আদেশ করেন, কিন্তু ৮2০4) ১১00 ৮০] ও এই 

আয়তে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা অপকন্মের আদেশ করেন 

না, এই আয়তটা মোহকাম, কাজেই প্রথমোক্ত আয়তটা 

মোতাশাবেহ হইবে। 

কোর-আনের এই আয়তে ৮:৯৩ 4৩11৯) বুঝা যায় যে, 

খোদাতায়ালার বিস্ৃতি ও ভূল হইতে পারে, ইতা অসম্ভব কথ।। 

পক্ষান্তরে ৬৯5) ৩৮ ৬) ৬৪৮১ 5) ০৪) 44৪৫ ১) এই আয়ত- 
দ্বয়ে বুঝা যায় যে, খোদাতায়াল। উক্ত প্রকার কলঙ্কমূলক দোষ 

হইতে পবিত্র, এই আয়তটী মোহকাম, কাজেই প্রথমোক্ত আয়তটা 
মোতাশাবেহ। 

কোর-আনে আছে 1-- 

১৪১০৮ ০৪) ৪০ ৩৯৯ 

এই আয়তের প্রকাশ্ট অর্থে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা 
আরশের উপর স্থিতিশীল, কিন্ত ইহা খোদার পক্ষে অসম্ভব, 
কাজেই এই আয়তের প্রকাশ্ঠ অর্থ গৃহীত নহে, ইহা মোভাশাঁবেহ 
আয়ত। 



২৮২ কোর-আন শরিফ 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন ১ 

“্যাহাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, তাহারা. মোতাশাবেহাতি' 

আয়তগুলির অনুসরণ করিয়া! নিজেদের মনোক্তি মতে তৎসমুদয়ের। 

প্রকাশ্য অর্থ কিন্ব। অপ্রকাশ্ট বাতীল অর্থ প্রকাশ করে, কোর-আনের 

একটী আয়তকে অন্ত আয়তের বিপরীত বলিয়! প্রকাশ করে 

এবং নিজেদের বাতীল মতের সমর্থক এক প্রকার অর্থ গ্রহণ 

করে, উদ্দেশ্য এই যে, ইমানদারদিগের অন্তরে সন্দেহ উৎপাদন 
করিয়া! দিয়া ও তাহাদিগকে ধোকায় নিক্ষেপ করিয়া "দীন" হইতে 
বিচ্যুত করিয়! ফেলে । ইহা আল্লামা আলুছির বর্ণন1 ৷ 

এমাম রাজি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন, যাহাদের অন্তরে বক্রুতা 
আছে, তাহারা উক্ত আয়তগুলির এরূপ অর্থ গ্রহণ করে- যাহার 

প্রমাণ ও সর্ণনা কোর-আন শরিফে নাই, উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের 

অস্তরে এইরূপ বেদয়াত ও বাতীল মত পোষণ করিয়া নিজেরা 

ভ্রান্ত হইয়া যায় এবং মুছলমানদিগের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি 
করিয়া দিয়৷ সংগ্রাম ও রক্তপাতের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। 

এই আয়তটী কাহাদের জন্য নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে 
মতভেদ হইয়াছে । এবনো-জরির বলিয়াছেন, রবি বলিয়াছেন, 

নাজরানের খৃঙ্টানদিগের একদল আগন্তক হজরত 'নবি (ছাঃ )এর 
নিকট উপস্থিত হুইয়। তর্কস্থলে বলিয়াছিলেন, আপনি কি বলেন 

নাযে, হজরত ইছা (আঃ) খোদার বাক্য এবং রুহ? হজরত 

বলিলেন, হী । তখন তাহারা খলিয়াছিল, ইহাই হজরত ইছ! 

(আঃ)এর খোদার পুত্র হওয়া সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট 
প্রমাণ। সেই সময় এই অংশ নাজেল হইয়াছিল,--“যাহাদের 

অন্তরে বন্রতা আহন্ছে, তাহারাই ফাসাদ স্থপ্টি উদ্দেস্টে 
'মোতবাশাবেহাত আয়ত সমুহের অনুসরণ করিয়া উহার মনোক্তি 
মত গ্রহণ করে।” 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-্ছুরা আলো-এমরান। ২৮৬ 

«  তংপরে নাঙ্জেল হইয়াছিল ;--“নিশ্চয় ইছা আল্লাহর নিকট 

আদমের তুল্য |” 

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ইহা! একদল য়িছদীদিগের সম্বন্ধে 
নাজেল হইয়াছিল, উহার বিবরণ এই যে, আবুইয়াছের বেনে। 
আখতাব কতকগুলি য়িহুদীর সহিত হজরত নবি (ছাঃ )এর' 

নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন হজরত ( ছাঃ) ছুর1 বাকাবার' 
প্রথমাংশ আলেফ, লাম, মিম জালেকাল কেতাব ৮৮১১। ৬১ 
পড়িতেছিলেন, তৎপরে আবুইয়াছের নিজের ভ্রাতা স্বোয়াই বেনে 
আখতাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি হজরত মোহম্মদ 

(ছাঃ)কে “আলিফ, লাম, মিম জালেকাল-কেতাব” পড়িতে 

শুনিয়াছি। তখন হোয়াই তাহাদের সঙ্গে হজরতের নিকট: 

উপস্থিত হইয়া! বলিল, আপনি কি আপনার পর প্রেরিত 

কোর-আনের “আলিফ, লাম, মিম, জালেকাল-কেতাব' পড়েন' 

নাই? হজরত বলিলেন, হা । ততশ্রবণে ছোয়াই বলিল, আল্লাহ 
আপনার পু'বর্ব নবিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিস্ত আপনার' 
ব্যতীত তাহাদের মধ্যে কোন নবীর রাজত্ব কালের এবং তাহার' 
উদ্মতের আয়ুঙ্কালের পরিমাণ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া! আমরা 

জানি না। “আলিফ'এর সংখ্য। এক, 'লাম'এর সংখ্যা ৬০ এবং 

প্মিম*এর সংখ্যা ৪০, মোট ৭১ হইল। ইহা ব্যতীত আপনার 

নিকট অন্ত কিছু আছে কি? হজরত বলিলেন, হা, আলিম, লাম, 
রা। €স বলিল, ইহা বেশী দীর্ঘ হইল। আপনার নিকট আরও 

কিছু আছে কি? হজরত বলিলেন, হাঁ, আছে- আলিফ, লাম) 

সিম, রা। হোয়াই বলিল, ইহা সমধিক দীর্ঘ হইল। তৎপরে সে বলিল, 

আপনার বিষয় আমাদের নিকট অব্যক্ত হইয়া হইয়! পড়িল। 
আমরা জানি না, আপনার আয়ুগ্কাল অল্প দিবস প্রদত্ত হইয়াছে; 
কিন্বা দীর্ঘকাল ? তৎপরে সে ব্যক্তি যিহদিগণকে বলিল, তোমরা 
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চঙ। আবুইয়াছের তাহার ভ্রাতা! ও 'গ্ান্ত সঙ্গিদিগকে বলিল, 
তোমর। জান না, হয়ত উক্ত সমস্ত সংখ্যার সমহ্টি পরিমাণ হজরত 
€ ছাঃ )এর রাজত্বকাল প্রদত্ত হইয়াছে । | 

অন্য একদল বলিয়াছেন, ইহ প্রত্যেক বেদয়াতির জন্য নাজেল 

হইয়াছে_-যে কোর-আনের কোন আয়তের কুটার্থ লইয়! 
শরিয়তের বিপরীত মত ধারণ করে। 

কাতাদা ও জায্যাজ বলিয়াছেন, উহা কেয়ামত অমান্যকারী 
কাফেরদিগের জন্য নাজেল হইয়াছিল । 

কাতাদ! বলিয়াছেন হরুরিয়৷ ও ছাবাইয়াদিগের জন্য নাজেল 

হইয়াছিল । 
আহমদ, আবছর রাজ্জাক ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
রা খারিজী সম্প্রদায় 

এবনো-কছির বলিয়াছেন, হয সময় হজরত নবি (ছাঃ) 

হোনাএন যুদ্ধের লুর্িত দ্রব্যগুলি বণ্টন করিতেছিলেন, সেই 
সময় জোল-খোয়ায়ছারা বলিয়াছিল, আপনি ন্যায়ভাবে বণ্টন 

করুন। ইহাতে হজরত (ছাঃ ) বলিয়াছিলেন, যদি আমি ন্যায় 

বিচার না করি, তবে পৃথিবীর অধিবাসীগণ আমার উপর আস্থ। 

স্থাপন করিবে না! এবং তোমরাও আমার: উপর আস্থা স্থাপন 
করিও না। যখন সে বাক্তি পশ্চাদাপসরণ করিল, তখন (হজরত) 
ওমার (রাঃ) তাহাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া- 

ছিলেন, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান 

কর, কেনন! এই ব্যক্তির বংশে এরূপ এক সম্প্রদায় বাহির হইবে 
যে, তোমাদের একজন তাহাদের নামাজ ও কোর-আন পাঠ 
দর্শনে বিমোন্ধিত হইয়। নিজের নামাজ ও কোর-আন পাঠকে 
হেয় জ্ঞান করিবে। যেরুপ তীর ধনুক হইতে বাহির হইয়া যায়, 
সেইরূপ তাহারা। দীন হইতে বাছিয় হইয়া যাইবে। যখন 
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ভোঁধরা তাহাদের সাক্ষাং করিবে, তখন তাহাদিগকে হত্যা 
করিবে। হঞ্জরত' আলি (রাঃ)এর সময়ে 'তাহাদের আবিষ্ভীব " 
হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নাহারওয়ান নামক স্থানে হত্যা 
করিয়াছিলেন) তৎপরে তাহাদের মধ্য হইতে বছ শাখা-প্রশাখ। 
ও মজহাবের স্থ্টি হইয়াছিল, ততপরে কদরিয়া, মো'তাজেল, 
জহমিয় প্রভৃতি বহু বেদয়াত মতের সৃষ্টি হইয়াছিল । 

এবনো-জরির ও এমাম রাজি বলিয়াছেন, যদিও আয়তটী 

মোশরেকদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তথাচ প্রত্যেক 

বেদয়াত ও বাতীল মতাবলম্থিগণ এই হুকুমের অস্তর্গত হইবে, 
এমাম রাজি বলিয়াছেন, যে মোশাব্বহ| শ্রেণী ৮৪৩ ৬৯ 

৮, )১। এই আয়ত দ্বারা খোদার কোন স্থানে স্থিতিশীল 

হওয়ার মতাবলম্বন করে, তাহারাও উত্ত আয়তের হুকুমের 
অন্তর্গত । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন 7; 

আল্লাহ ব্যতীত মোতাশাবেহ অংশের অর্থ কেহ অবগত নহে, 

আল্লাহ শবের পরে অকৃফ করিলে, এইরূপ অর্থ হয়। আর কেহ 

কেহ 4৯ ৮৪ ৬১৬০] ০ ১ পড়িয়া অকৃফ করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে 
এইরূপ অর্থ হইবে-_“আল্লাহ ও ধর্্ন-বিদ্যায় পারদর্শাগণ ব্)তীত 

উক্ত “মোতাশাবেহাত' অংশের ব্ডাধ্যা অবগত নহেন।” 
প্রথম মত'টী হজরত এবনে-আববাছ, আএশা, ওরওয়া, 

আবুশ-শা"ছা, আবি নোহাএফ, হাছান, মালেক, ওমার বেনে' 
আবছুল আজিজ, কেছায়ি, ফার? ও আবু আলি জাব্বায়ি কর্তৃক 
বর্ণিত হইয়াছে, এবনো-জরির ও এমাম রাজি ইহা মনোনীত, 
মত বলিয়। দাবি করিয়াছেন। 

দ্বিতীয় মতা মোজাহেদ ও রবি কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, 
ইছাও হজরত এবনো-আববাছ (রাঃ )র এক রেওয়াএত |” 2. 
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আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, প্রথম মতটা হানাফিগণ কল 
'সমধিত হইয়াছে, দ্বিতীয় মতটা শাফেয়িগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, 

প্রথম মতটী অধিকাংশ ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেযি ও ছুল্লত- 
অল-জোমায়াতের মত, ইহা! হজরত এবনো-আরবাছের সমধিক 

ছুক্নিছ রেওয়াএত, দ্বিতীয় মতটা অতি অল্প সংখ্যক কর্তৃক গৃহীত 
হইয়াছে, ইহা এবনোছ-ছাময়ানি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। 
প্রথম মতের অনুকূলে হজরত নবি (ছাঃ )এর কয়েকটী হাদিছ 
এবনো-কছির ও রুহোল-মায়ানি প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন। 

এবনো-কছির উভয় মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যদি 

4৩ “তাগবিল' শব্দের অর্থ প্রকৃত তত্ব গ্রহণ 'করা হয়, তবে 

আল্লাহ ব্যতীত কেহই £মাতাশাবেহাত আয়তগুলির প্রকৃত তত্ব 

"অবগত নহে, স্বীকার করিতে হইবে । আর যদি “তা*বিল' শব্ের 

অর্থ আনুমানিক ব্যাখ্য। হয়, তবে পারদর্শী বিদ্বানগণ উহ1 অবগত 

আছেন বলিলে, কোন দোষ হইবে না। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, যখন অকাট্য দলীল দ্বারা বুঝ যায় 
যে, 'মোতাশাবেহাত' আয়তগুলির স্পষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে 
না, তখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, উহার কোন 
“মাজাজি' ( অপ্রকৃত ) অর্থ গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু 'মাজাজি' অর্থ 
বহু প্রকার হইতে পারে, তম্মধ্য হইতে একটা অর্থ নির্দেশ করার 

পক্ষে কোন অকাট্য দলীল নাই, কাজেই উহা 'জানি" (সন্দেহযু্ত) 
দলীল দ্বার৷ নির্বাচন করিতে হইবে; কিন্ত এই মছলাটী “কাতয়ি? 
অকাট্য) বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, কাজেই সন্দেহমূলক দলীল 
দ্বারা উহ! স্থির কর! জায়েজ হইবে ন|। 

. এস্বিভীয়, এই আয়তের প্রথমাং শে বলা হইয়াছে যে, যাহারা 
*মোতাশাবেহাত' আয়তের অর্থ নির্ণয় করার চেষ্টা করে, তাহারা 
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বলুষিত হাদয়। যদিউহ্থার মর্ম নির্ণয় করার চেষ্টা করা সঙ্গত 
হইত, তবে খোদ উহ্থার নিদ্দাবাদ করিতেন না। ১ 

তৃতীয়, এস্থলে আল্লাহ বলিতেছেন, বিষ্ঠায় পারদর্শা বাকিগণ 

উক্ত মোতাশাখেহ আয়তগুলির প্রতি বিশ্বাস স্কাপন করিয়া 
থাকেন, যদি তাহার! উক্ত প্রকার আয়তগুলির বিস্তারিত ব্যাধ্যা 
অবগত হইতেন, তবে তাহাদের ইমান আনা এবন্িধ প্রশংসার 
কারণ হইত না । 

চতুর্থ আল্লাহ বলিতেছেন, পারদর্শী বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন, 
প্রত্যেক প্রকার আয়ত খোদার পক্ষ হইতে নাজেল হইয়াছ্ছে 
অর্থাৎ তাহারা যে অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবগত আছেন, আর 

যে অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অবগত নহেন, উভয় প্রকার খোদার 

নিকট হইতে আগত। বদি তাহারা প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত 

ব্যাখ্যা অবগত হইতেন, তবে এই কথা বলার কোন স্থার্থকতা 
পরিলক্ষিত হইত ন1। 

পঞ্চম, যদি পারদর্শা বিদ্বানগণ “মোতাশাবেহ' অংশের অর্থ 
'জানিতেন, তবে £ শা ৬8 স্থলে & ১তা ৩/ ৮» বলা ঠিক 
হইত। 

ষ্ঠ, হজরত এবনে!-আব্বাছ ( রাঃ) বলিয়াছেন ;-- 

"কাোর-আনের তফছির চারি প্রকার--এক প্রকার নাজান। 

কাহারও পক্ষে জায়েজ নহে। ও 

এক প্রকার আরবের অবগত আছেন। এক প্রকার আলেম- 
'শাণ অবগত আছেন । এক প্রকার আল্লাহ ধ্যতীত কেহই অবগত 
“মে ।” 

এমাম গাজ্জালী 'এলজামোল-আওয়াম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন /-. 
একজন প্রোক আমাকে উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিয়া- 

ছিল যে, অনভিজ্ঞ ধর্দয্তান শুন হাশবিয়াদের * তে 



খোদাজায়াঞ্জায ) পার্ধিব বিষয়ের ভাবাপন্ন হওয়ার সন্দেহ 
কিয় যে) যেহেতু ইহার! কতকগুলি হাদিছের স্পষ্ট মর্ম গ্রহণ 
রুরত: রতবং £খোদাতায়ালার ও তাহার গুণাবলী সম্বন্ধে এইরপ মত 

1 কিিয়াছে__যাহ! হইতে তিনি পবিত্র নিশ্মল এবং 

ীয়ালার আকুতি, হস্ত, পদ, অবতরণ করা, স্থানাস্তরে 
রন মন হর, আরশের উপর উপবেশন ও স্থিতি হওয়া ইত্যাদি 

ভাগঙ্গত মত ধারণ করিয়াছে, আরও তাহার ধারণা করিয়াছে 

4 ই্ছাদের মত অবিকল প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের অনুরূপ 

ছিল। আরও সেই ব্যক্তি ইচ্ছ! প্রকাশ করে ষে, আমি তাহার 

নিকট প্রাচীন মহাত্মাগণের মতের ব্যাখ্য। করি, সাধারণ লোকের 

পক্ষে এই হাদিছগুলির সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা একাস্ত 
কর্তবা তাহাও বর্ণনা করি, সত্য মত স্পষ্টভ।বে প্রকাশ করি এবং 

যে যে বিষয়ের সমালোচনা কর৷ একাস্ত আবশ্যক ও যে যে বিষয়ের 
তত্বান্ুসন্ধান হইতে বিরত থাক। একাস্ত কর্তব্য, তাহার পৃথক 
গ্থক বিবরণ লিপিবদ্ধ করি, এজন্য তাহার প্রার্থন গ্রাহ্হ করিয়! 

খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের বাসনায় অকপট ভাবে বিনা কোন 

পক্ষ সমর্থনে বিন! কোন মতাবলম্বীর মতের অন্থুমোদনে স্পষ্ট 
ঈত্যমত প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইতেছি। সত্যমত পোষ্গ করা 
করা এবং স্তায় ও বিচারের পোষকতা৷ করা উত্তম । জ্ঞানিগণের 
নিকট বিনা সন্দেহে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত স্পৃষ্ট সত্য। 

কাহাদের প্রকৃত মত এই $ষে, উপরোক্ত প্রকার কোন? হাদিছ 
সান্ারণ লোকের কর্ণগোচর হইলে, তাহার পক্ষে তংসম্বন্ধে সাতটা 

বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একাস্ত আবশ্বক। প্রথম পাধিব পড়া 
(জড় ও জীব) ও উহার আনুসঙ্গিক ভাব সমূহ হইতে শ্লোদা- 
ভায়াজাকে পবিত্র বুঝিতে হইবে যদি কেহ পূরবববরিত হাদিছ 
সমূছের “ইয়াদ” ৯১ “এছবা? ৫৯০, “ইয়ামিন” ৬৯৭ গুভৃতি শব্গিু 



ওয় পার। তেল্কর বোছোদ.-পুগা লে 'এগরাস + সঃ 

অঁধণ করে, তবে বুঝিবে যে, উক্ত সন্ঠুজির ছুই প্রকি:ও 
আছে_..প্রথম মাংস, আছি ও সায় বিশিষ্ট হস্তাদি, ছিীয় 
ও অন্বিকার গ্রুছুতি; অনভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সকলেই নিশ্চিত 
বিশ্বাস করিখে যে, হজরত নবিয়ে-করিম (ছাঃ) উক্ত শখ বন্ঠ 
মাংস বিশিষ্ট অল-প্রত্যঙ্গের অর্থে প্রয়োগ করেন নাই ছা 
খোদাতায়ালার পক্ষে অসম্ভব এবং তিনি উহা! হইতে পহিত্র। ঘদি 
তাহার মনে উদয় হয় যে, খোদাতায়ালার অ-প্রত্যঙ্গ সমূহে 
গঠিত অবয়ব আছে, তবে সে প্রতিমা! পৃজক। প্রতিমা পুর! 
কাফেরী কাধ্য ৷ যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে জড়, জীব ব! আর্থিক 

পদার্থ বলিয়া ধারণ। করিবে, সে ব্যক্তি প্রাচীন ও পরবর্তী সমস্ত 
এমামগণের মতে কাফের। যে ব্যক্তি খোদাকে অঙগ-গ্রত্য্গ, 

মাংস ও স্নায়ু হইতে পবিত্র ধারণা করে এবং মহিমান্বিত প্রন্ভুকে 
অনাদি গুণের বিপরীত ভাব হইতে পবিত্র বলিয়! ধারগা করে, 

সে কখনই তাহাকে আকৃতিধারী এবং হৃত্ব, পদ ও অঙ্গুলি বিশিষ্ট 
বলিতে স্বীকার করিবে না। 

এক্ষণে আমাদের বিশ্বাস কর! কর্তব্য যে, উক্ত শবের এরূপ 

অর্থ হইবে--যাহ। খোদাতায়ালার উপর প্রয়োগ যোগ্য এবং 
পাখিব গ্ধার্থ বা উহার গুণবিশেষ নহে। যদি সে উক্ত মর্ম অব 
ইইজ্ে না৷ পারে, এবং উহার প্ররত তব হাদয়ঙ্গম করিতে ন! পারে, 
গরীবে উহ! অবগত হইরত তাহার গ্রতি আদৌ আদেশ করা হয় কা । 
আভএক উহ্থার অর্থজচান তাহার পক্ষে আবশ্যক নছে, ধরং উদার 
রাস ন$ক্ররাই এরবস' আবস্াক | 

জেদি ফেব্যেকি ১ এ 3৯ পা &া এবং নিন 
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কর্থরঃ যে। রক? শাকের খা 
বায়ার গগ-নি/বুর। সিডর 
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১ 3. দন্ত 
২ ০৯৯০১ কারি অবন্ধব- 



৪১৭ কোরআন শরিক 

ভাব__বাহা পাব পদার্থ ও আক্কৃতি গঠন হইতে স্বতন্ত্র । এক্ষণে 

প্রত্যেক শীমানদার ব্যক্তি ইহ! বিশ্বাস করিবে যে, উক্ত শক 

কৃতি, রূপ বা অবয়ব অর্থে খোদার উপর প্রয়োগ করা যাইতে 

পারে না, এইরূপ বিশ্বাস করিলে, ইমানদার হইতে পার্িবে। 

তন মদি.তাহার মনে উদয় হয় যে, উহার প্রকৃত অর্থ কি হইবে, 

তাহ! হইলে তাহাকে জানা কর্তব্য যে, সে উহা! জানিতে আদি 

হয় নাই, বরং উহার তত্বানুসন্ধান না করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, 

কেনন। উহা! তাহার সাধ্যাতীত, কিন্ত তাহাকে বিশ্বাস কর। উচিত 
যে, উহার প্রকৃত মন্ম এইরূপ হইবে--যাহা খোদার মহিমা ও 

গৌরবের প্রতি প্রয়োগ কর! সিদ্ধ এবং পাধিব পদার্থ ও উহার 
গুধ-বিশেষ নহে । 

যদ্দি সে ব্যক্তি ১৯১১৮) ৮৬০০ ৬৬৮ ৮০৮ ০১ ০ ৬৬৮৩১ ৮৩1 ৮7৭ 

এই হাদিছের নজুল শব শ্রবণ করে, তবে তাহাকে অবগত হওয়া! 
নিতাতস্ত আবশ্যক যে, নজুল শব্দের এক অর্থ এক বস্তর উচ্চ স্থান 
হইতে নিয়ে অবতরণ করা, কিন্তু উক্ত শব্দের অবতরণ ও স্থানাস্তরে 
গমন করা ব্যতীত অন্ত এক অর্থ আছে--যথা খোদাভায়ালা 

কোর-আন শরিফে বলিয়াছেন ;- 

*শতিনি তোমাদের জন্ত আটটা চতুষ্পদ নাঞ্জেল করিয়াছেন ।” 
কিন্ত উষ্র ও গো আকাশ হইতে স্থানাস্তরিত হইয়া ভূমিতে 
অবতরণ করিয়াছে, ইহ দৃষ্টিগোচর হয় নাই, বরং উক্ত অস্ত সকল 
গর্ভাশয়ে স্থজিত হইয়াছে, নিশ্চয় তৎসমস্তের নাজেল করান অলক 

কার অর্থ আছে, 'এইরণ এসাম শাফেরি (রঃ) বলিয়াছিঙেন, 
“আমি মিসরে প্রবেশ করিলাম, অনস্তর তাহার! আমার “কথ 

 খুখিতে পারিলেন না, ইহাতে জমি নঙ্জুলী করিলাম, 'ভৎপরে 
" গজল জারিলাম,। ভৎপরে নাক 



৩য় পারা তেল্কর বোছোল---ছুর! আলো-এমর়ান। ৯৯১ 

এস্থলে উক্ত শব্ধের এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই: যে, তাহ। শরীর 
(উচ্চ স্থান হইতে ) নিয় স্থানে অবতরণ করিয়াছিল। অতএব 
ইমানদার ব্যক্তি নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে যে, অবতরণ ও স্থানাস্তরিত. 
হওয়! অর্থে নজুল শব্দ খোদার উপর প্রযোজ্য নহে, কেননা দেহ 
ও অবয়ৰ পাধিব (আকৃতিধারী ) পদার্থ খোদ উহা হইতে 

পবিভ্র। ইহাতে যদ্দি তাহার মনে হয় যে, উহার প্রকৃত অর্থ কি 
হইবে, তবে তাহাকে বল। যাইবে যে, যখন তুমি উদ্ট্রের নজুলের 
অর্থ বুঝিতে অক্ষম, তখন খোদাতায়ালার নঙ্জুলের মর্শা বুঝিতে 

অধিকতর অক্ষম হইবে, উহা! অবগত হওয়া তোমার কার্য নে, 
অতএব তুমি স্বীয় এবাদত ও কার্ষ্যে সংলিপ্ত হও এবং উহার 
( তত্বান্থুসন্ধান ) হইতে মৌনাবলম্বন কর। তুমি ধারণ! কর ষে, 
যদিও তুমি উহার প্রকৃত তত্ব অবগত নও, তথাচ উহার প্রকৃত 

অর্থ এইরূপ হইবে__যাহ! খোদার মহিমা! ও গৌরবের উপযুক্ত 
এবং আরৰদিগের ভাষায় ব্যবহৃত হইতে পারে । 

যদি সেব্যক্তি কোর-আন শরিফের নিয়োক্ত ছুই আয়তের 
১ ৬০০1) ৩১৬৫ -৯০৬৩ 5 ০৯) )৯) ফিউক' শব শ্রবণ 

করে, তবে তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত শব্দ হই অর্থে ব্যবহাত 
হইয়া থাকে। প্রথম উচ্চন্থান---যাহা পাপিব আকৃতিধারী বিষয়ের 
সম্বন্ধে কথিত হইয়! থাকে ; দ্বিতীয় উচ্চপদ,'এই অর্থে বল! হইয়! 
থাকে-যে, খলিফ! সুলতান অপেক্ষা উচ্চ, নুলতান মন্ত্রী অপেক্ষা! 
উচ্চ এবং এক এলম অন্ত এলম অপেক্ষা উচ্চ । প্রথমটা পারি 
পদার্থের গুণ-বিশেষ, দ্বিতীয়টার তদ্রেপ হওয়। আবশ্টাক নছে। 
ইমানদার ব্যক্তি নিশ্চয় বুঝিবে যে, উক্ত শব উচ্চম্থান অর্থে 
খোদার সম্বন্ধে ব্যবহত হয় নাই ন্ঘং উহ! পার্থর, আকতিখারী 
পদার্থ সমূহের বিশিষ্ট গুণ হওয়ার অর্থে খোদার প্রর্তি প্রযোজ্য 
নহে, এক্ষণে সে ব্যক্তি যদি.. উর ও গরকৃত অর্থ অবগত হইতে না. 



২৯২ কোর-আন শরিফ 

ছিতীয়' বিষয় এই যে, নিশ্চয় ইহা বিশ্বাস করিবে যে, এই 
শবাগুলি এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে--যাহা খোদার মহিমা ও 
গৌরবের উপযুক্ত এবং নিশ্চয় হজরত নবিয়ে-করিম (ছাঃ) 
খোদাতায়ালার যে গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ভিনি 
সত্যবাদী; এক্ষণে তাহাকে বিশ্বাস করা কর্তব্য যে ভিনি যাহ! 

বলিয়াছেন, তাহা সত্য, তিনি যাহা! সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, 

তাহাও ফব সত্য; নিশ্চয় খোদা নিষজ্জেকে যেরূপ গুণসম্পন্ন 

বলিয়াছেন ও তাহার রাছুল তাহার যেরূপ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, 
যদিও তুমি উহার প্রকৃত তত্ব বুঝিতে অক্ষম হও, তথাচ খোদা ও 
তাহার রাছুল উহার যেরূপ মর গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে ভাবে 
বলিয়াছেন, তাহাই সত্য বুঝিবে। 

তৃতীয় বিষয় এই যে, তাহাকে স্বীকার কর! কর্তবা যে, উহার 
প্রকৃত মর্দাজান লাভ করা তাহার সাধ্যাতীত এবং উহ] তাহার 

কর্তব্য নঠে। 

চতুর্থ-_উহার মর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন না, উহার তত্বানু সন্ধানে 

ংলিপ্ত হইবে না, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা বেদয়্াত জানিবে, উহার 
তত্বানুসন্ধানে নিজের ধর্ম নষ্টের আশঙ্কা আছে এবং যদি উক্ত 

তত্বান্থুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে সে অজামিত ভাবে কাফের হইয়া 
বাইতেও পারে। সাধারণ লোককে এরূপ তত্বাস্থুস্ধান হইতে 
মৌনাবলম্বন করা ওয়াভেব। যদি সাধারণ লোকের! উহার প্রকৃত 
মর্মজান লাভের জন্য প্রশ্ন করে, তবে তাহাদিগকে তিরফ্ষার ও. 

নিষেধ করা এবং রুশাঘাত কর! আবশ্বক। যেকেহ, হজরত 
উমার (রাঃ) ₹মাতাশাবেহা জায়তগ্চজি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত, 

ভিনি গ্তাহাকে কশাঘাত করিতেন,। হজরত নবি ( ছাঃ) একদজ 
জোকতে অনি বাদাহবাদ তে: ঈর্শন করিয়া তাহাদিগক্ষে 



৩য় পাতা তেলকর রোছোল-্্ছুরা আলো-এমরান । ৭৯৯৩ 

'এইকপ প্রশ্নগুলির বিস্তান্কিত বিররণ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করা 

ছরাম। বরং আমি যাহা! উল্লেখ করিয়াছি এবং প্রাচীন বিদ্বানের। 

যাহ! বর্ণনা করিয়াছেন, তথ্ধ্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা না কয়াই 
ষাহাদের কর্তব্য । 

খোদাতায়ালার পবিভ্রতা, অনুপম ভাব, আকৃতিধারী হওয়! 

বা উহ্ার ভাবাপন্ন হওয়া হইতে তাহার নির্মলতা উচ্চকণ্ঠে 
ঘোষণা করিবে । এমন ক যাহা কিছু মন্ুষ্যের অস্তঃকরণে উদয় 

হইতে পারে, খোদা উহার স্থষ্টিকর্তা, উহা হুইতে এবং উহার 

ভাবাপন্ন হওয়! হইতে তিনি পবিভ্র। উক্ত প্রকার হাঙ্জিছ 

সমূহের প্রকৃত মণ্্ন উহ] নহে, তোমরা উহার প্রকৃত তত্ব অবগত 

হওয়ার বা তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করার উপযুক্ত নও, অতএব তোমর! 
তোমাদের ধর্মকার্য্যে মনোনিবেশ কর। 

. পঞ্চম-_উক্ত আরবী শবগুলি ভাষাস্তর করিবে না, ফার্সী 
কিস্বা তুকিতে উহার মর্ম প্রকাশ করিবে না, উক্ত শব্দ ব্যতীত 

(অন্য শবে ) উহা উচ্চারণ কর! সিদ্ধ হইবে না, কেননা এরূপ 
কতকগুলি আরবী শব আছে-যাহার অনুরূপ ফার্সী শব্দ নাই, 

অথব! এরূপ কতকগুলি আরবি শব্দ আছে-যাঙ্গার অনুরূপ ফাসি 

শবও আছে, কিন্ত আরবের! যে মন্ম সমূহের জন্য তৎসমুদয়ের 

ব্যবহার করিতে অভ্যত্ত, পারশ্যবাসিরা সেই মর্ম সমূহের জন্য 
ব্যঘহার করিতে অভ্যস্ত নহেন। আরবীতে কতকগুলি অর্থবাচক 

শব্দ আছে, ফার্সীতে সেইরূপ নাই। 
তিনি দৃষ্টাস্ত স্থলে তিনটা শব লিখিয়াছেন, প্রথম 'এন্ডেওয়া 

1১3। শব, উহার অনুরূপ ফার্সি শব নাই, পারস্য ভাষায় তৎ- 
পরিবর্তে যে শবদদয় ব্যবহাত হয়, তাহার প্রথম শবের' অর্থ সোজা, 
দ্বিতীয় শব্ের অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া । প্রথম শবটী এরুপ বস্ত্র 

জন্য ব্যবহৃত হয়-_যাহ। বরে হইতে পারে। দ্বিতীয় শব্দটা এরূপ 



২৯৪ কোর-আন শরিফ 

বন্তর জন্য ব্যবহৃত হয়--যাহার ' গতিশীল হওয়া সম্ভব। ফাসি 
শবে যেরূপ অর্থ ও ভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, আরবী 
*এস্ভেওয়া” শব্দে তদ্রপ প্রকাশিত হয় না। যখন এক শব্ধ অর্থ 

ও ভাব প্রকাশে অন্ত শব হইতে পৃথক হইল, তখন একটা 
দ্বিতীয়টীর সমতুল্য হইল না, এক শবকে তুল্য অর্থবাচক শবের 
সহিত এ সময় পরিবর্তন কর! সিদ্ধ হইবে--যে সময় কোন প্রকারে 
অতি স্ুঙ্মাণুনক্ম ভাবেও একটী অপরটীর বিপরীত না হয়। 

দ্বিতীয় আরবী ৫৯০ “এছ্বা শব্দ, উহার ফাসি আঙ্গৃস্ত -১3 
শব, কিন্ত আরবেরা উক্ত শব্টা দান, প্রদত্ত বিষয় অর্থেও 

ব্যবহার করিয়া থাকেন, ফান্সিতে এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না; 
এক্ষেত্রে এক শব্দ অস্তের অনুরূপ নহে, বা একটী দ্বারা অপরটীর 
অনুবাদ কর] জায়েজ নহে। 

তৃতীয় আরবি ৬৯০ “'আএন" শব্দ, এই শবকটি বনু অর্থবাচক, 

চক্ষু, বারি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি উহার বু অর্থ আছে, এইরূপ 
আরবি & “অজহ” ও শর 'যান্থ” শবাদয় বু অর্থবাচক। এই 
অর্থগুল আকৃতিধারী (পার্থিব ) পদার্থের উপর %যোজ্য, উক্ত 

শব্দত্রয়ের আরও এবস্িধ অর্থ আছে--যাহ! পাথিব পদার্থ হইতে 
সম্বন্ধ শৃম্য ; কিন্তু অনুবাদকারী সাধারণতঃ পাথিব পদার্থের উপর 

প্রযোজা অর্থে অনুবাদ করিয়া! থাকে, সেই হেতু উক্ত আরবী শব 
সমূহ অন্য ভাষায় পরিবর্তন করিতে নিষেধ করি। 

মোছামারাহ, ২৫--৩৬ পৃষ্ঠা ;-_ 
“আল্লাহতায়াল। কোন জড় ও জীব নচ্কেন, বর্ণ গন্ধ বিশিষ্ট 

নহেন, দধূপ ও আকৃতি-বিশিষ্ট নহেন, জীমা বন্ধ নহেন, কোন 
বস্তুর সাঁহইভ মিলিত নেন, কোন বস্তবর আধার নহেন, 

কোন বস্তর গুণবিশেষ নছেন, কোন বস্ত্র তুল্য 
নহেন এবং কোন নিদিষ্ট স্থানে বা দিকে স্থিতিশীল নহেন। 



৩য় পারা তেল্কর 'রোছোল-ছুর! আলে -এমরান। ২৯৫ 

কারামিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়! থাকে যে, খোদাভায়ালা 
আরশে স্থিতিশীল না! হইলেও উপরের দিকে আছেন এরং 
মোজাচ্ছেম। ও ছাশ বিয়া নামক ভ্রস্ত সম্প্রদায়দ্বয় বলিয়া থাকে 
যে, ধোদা আরশের উপর স্থ তশখীল আছেন। তাহারা কোর-আন 

শরিফের ৮৮০। 0১৯1 ৮৮৩ ৬৯] আরাহমানো-আলাল 
আরশেস্তাওয়া” এই আয়ত এবং ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের 

একটা হাদিছ উহার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়া থাকে, কিন্ত 
সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদে বল! হইয়াছে 

যে, আমর! উক্ত আয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, কিন্তু ইহাও 
বিশ্বাস করি যে, উক্ত আয়তের ৬৪০০। এএস্তাওয়া” শবের স্পষ্ট 

মর্ম__-*স্থিতিশীল হইয়াছে” অনুযায়ী যেরূপ একটা পদার্থ অন্ধ 
পদার্থের উপর উপবিষ্ট, অন্ক পদার্থের সহিত মিলিত বা অন্য 

পদার্থের সমস্থাত্রে থাকা! বুঝা যায়, খোদাতায়াল! সেইরূপ ভাব 
হইতে পবিত্র, কেনন। খোদার পক্ষে উক্ত ভাবগুলি যে .একাস্ত 

অসম্ভব, ইহার বনু অকাট্য প্রমাণ আছে। বরং আমরা বিশ্বাস 
করি যে, উক্ত আয়তের ৬] «এস্তাওয়া, শব্দের এরূপ মর্শ্মই 

খোদার উপর প্রযোজ্য হইবে-_যাহা তাহার পক্ষে উপযুক্ত এবং 
তিনিই উহার প্রকৃত মন্ম সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ; যেরূপ প্রাচীন 

বিদ্বানগণ মোতাশাবেহ আয়ত সম্বন্ধে মৃহিম,'হ্বিত খোদার প্রতি 
ঘে ভাবগুলি প্রযোজ্য নহে, তৎসমস্ত হইতে তাহাকে পবিত্র ধারণ! 

করিয়া উহার মর্শজ্ঞান সেই পবিভ্রতমের উপরেই স্যাস্ত করিতেন, 
আমাদের পক্ষেও 'এস্তাওয়।” শবের মরন বিষয়ে সেইরূপ মত 

অবলম্বন করা কর্তব্য। প্রকৃত কথ এই যে, উক্ত “এস্তাওয়া” শব্দ 

বিশিষ্ট আয়তের উপর বিশ্বাস এবং তৎসঙ্গে পরম পৰিত্র খোদাকে 

উক্ত শবের জড় ও জীব বিষয়ক গুণাবলী হইতে পবিত্র ধারণা 

কর! একাস্ত আবশ্যক । পরবর্তী কোন কোন বিদ্বান এবং এমাম 



২ম কোর-আন শরির 

গাজ্জাল উক্ত আয়তের “এস্তাওয়া' শব্দের অর্থ পরাক্রাস্য হ্জায়। 
গ্রহণ পুর্ধক আয়তটার এইরূপ মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, যখা--_ 

“সর্বপ্রদাত। (খোদ ) আরশের উপর পরাক্রাস্ত হইয়াছেন ।” 

ইহা! উদ্ধা আয়তের প্রস্কৃত মর্দ হওয়া সম্ভব, কিন্ত ইহাতেও 
নিশ্চয়ত| নাই। অতএব উল্লিখিত মর্ম গ্রহণ কর একাস্ত কর্তব্য 
নহে, কিন্ত বদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, সাধারণ লোকেরা 

ধএস্তাওয়া” শব হইতে মিলিত ও সমস্ূত্রে জড়িত হওয়া ইত্যাদি 

জড় ও জীবের গুণ ব্যতীত অন্য মর্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে না, তবে 

যাহাতে তাহাদের মতিভ্রম না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে উক্ত শবের 

অর্থ“পরাক্রাস্ত হইয়াছে” গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই, যেহেতু 

আরবী ভাষায় উক্ত শব্দ “পরাক্রাস্ত হইয়াছে” অর্থে ব্যবহাত 

হইয়। থাকে । কোর-আন ও হাদিছে খোদার সম্বন্ধে ৮ “এছবা” 
*১৩ “কদম” ও ১৫ “ইয়াদ* প্রভৃতি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, 
তৎসমস্তের স্পষ্ট মন্মান্ুসারে হস্ত পদ প্রভৃতি পাধিব পদার্থের 

গুণাবলী বুঝা যায়, কিন্ত এস্থলে আমাদের কর্তব্য, বিন! মনন 

নির্দেশে এ সকল শব্ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, কারণ 'এছবা” 

“ইয়াদ", 'কদম প্রভৃতি খোদার গুণবিশেষ, উহার অর্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নহে, বরং তৎসমুদয়ের এরূপ অর্থ সকল গ্রহণীয় হইবে--যাহা 

খোদার উপর প্রযোজ্য হইতে পারে। সাধারণ লোক জড় ও 

জীবের গুণাবলীকে খোদার উপর আরোপ না করে, এই উদ্দেশ্যে 

কখন কখন "ইয়া ও “এছবা” এই শবাঘয়ের অর্থ ক্ষমত। ও 

পরাক্রম এবং "ইয়ামিন" শব্দের অর্থ সম্মান ও গৌরব গ্রহণ কর! 
হইয়। থাকে। উক্ত শব্গগুলির এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ 
হইতে পাত্রে, কিন্ত এই অর্থ সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন 
করিবে নঃ বিশেষতঃ আমাদের মাতুরিদীয়। সম্প্রদায়ের মতাম্ুষায়ী 
উক্ত শব্দগুলি “মোতাশাবেহাত'” শ্রেণীতৃক্ত, এইরূপ শব্দগুলির 
প্রকৃত অর্থবোধের আশ এই জগতে রহিত হইয়াছে ।* 
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খপাঠক, হি আপনি মোতাশাবেহাত আয়ত ও হাদিছগুলির 
বিস্তারিত আলোচনা জানিতে চাহেন, তবে মতগপ্রণীত জরুরি 
মাছায়েল-_তৃতীয় ভাগ ও আকায়েদ দর্পণ পাঠ করুন। 

এস্থলে মোতাশাবেহ আয়তের অন্ত প্রকার অর্থ উল্লিখিত 

হইয়াছে, (১) যে আয়তগুলি মনছুখ হইয়াছে, তৎসমস্তকে 
মোতাশাবেহাত বল হইবে । ইহা হজরত এবনো-আব্বাছের 

মত। 

(২) যে আয়তগুলির একই প্রকার অর্থ থাকে, তৎসমস্তকে 
মোহকাম বল] হইবে, আব যে আয়তগুলির একাধিক প্রকার 

অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তংসমস্তকে মোতাশাবেহাত রল! 

হইবে ূ 

অধিকাংশ সুক্মতক্বিদ্গণর মতই সমধিক ছহিহ মত। 
তংপরে আল্লাহ বলিতোন ;-- * 

পূর্ণ .জ্ঞানিগণই কোর-আন নিহিত বিষয়গুলি দ্বারা 
উপদেশ গ্রহণ করিয়। থাকেন, তাহারা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা 
কোর-আন শরিফ বুঝিতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যে 
শব্গুলির প্রকাশ্য অর্থ বিবেকের অনুকুল হয়, তৎসমুদয়কে 
মোহকাম ধারণা করেন, পক্ষাস্তবে যে শব্গগুলির প্রকাশ্য অর্থ 

বিবেকের বিপরীত হয়, তংসমুদয়কে মোতাশাবেহ ধারণা করিয়। 

থাকেন, আরও ধারণা করিয়! থাকেন ষে, প্রত্যেক প্রকার এরপ 

মহিমান্বিত খোদার কালাগ--যাহার বাক্যাবলীর মধ্যে বৈষম্য 
ভাব ও অসারতা থাকিতে পারে ন। এবং খোদার নিকট 

মোতাশাবেহ অংশের ছঠিহ অর্থ আছে ॥ হযে আকায়েদ তত্ববিদ 

বিদ্বানগণ বিবেক ও গবেষণা বলে আল্লাহতায়ালার জাত, ছেফাত, 

ও ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান লভ করেন এবং বিবেক বুদ্ধি আরবি 
অভিধান ও ব্যাকরণের অনুকূলে কোর-আনের ব্যাখা, করেন, 



২৯৮ কোর-আন শরিফ 

তাহাদের প্রশংসা কর হইয়াছে। যে তফছিরকারক উপরোক্ত 
গুণে গুণান্বিত, তাহার উচ্চপদের কথ এই আয়তে বর্দিত হইয়াছে। 

যেব্ক্তি আকায়েদ, অভিধান ও নহে। বি্ভা অবগত না হইয়া 
- কোর-আনের ব্যাখ্যা করে, তাহার সম্বন্ধে হজরত নবি (ছাঃ) 

বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ কল্পনায় কোর-আনের ব্যাখ্যা করে, 

সে যেন নিজের স্থান দোজধ স্থির করিয়া লুয়। ইহা এমাম 
রাজির বর্ণনা। 

এবনো-জরির বলিয়াছেন ;--?জ্ঞানিগণই নিজেদের জ্ঞানের 

অতীত ধারণায় মোতাশাবেহ অংশের মন্দ সম্বন্ধে মত প্রকাশ 

করা হইতে বিরত থাকেন । 
মোহম্মদ বেনে জাফর ইহার অর্থে বলিয়াছেন 7 জ্ঞানিগণ 

মোহকাম আয়তের মর্শের অনুরূপ মোতাশাবেহ আয়তের অর্থ 

প্রকাশ করেন।” 

লেখক বলেন, অধিকাংশ ধিদ্বানের মতান্ুুষায়ী প্রথম ব্যাখা 

করা হইয়াছে, এমাম শাফেয়ি প্রভৃতি অল্প সংখ্যক লোকের 
মতানুষায়ী দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।-_-এঃ জঃ ২১০৫--+১১৫, 

কঃ ২৪১৫---৪২২, রুত, মাঠ ১৫১৯-৮৫০৩, হত ক ২২০০--২০৪। 

(৮) এই আয়তে নিষয্োক্ত প্রকার দোয়। শিক্ষা দেওয়া 

হইতেছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মোতাশাবেহ আয়ত- 
গুলির অর্থ অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া তৎসমস্তের উপর ইমান 

আনিয়া, উভয় প্রকার আয়তের উপর ইমান আনিয়াছি, কিন্বা 
যোহকাম আয়তের অনুকূলে মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থ 

নির্বাচন করিয়াছি, ইহ। তোমার সংপথ প্রদর্শনের জন্য হইয়াছে, 
এক্ষণে তুমি 'যেন আমাদের অস্তরগুলি বক্র করিও না, মোতা- 

শাবেহ আয়তগুলির তত্বানুসন্ধানে, কিন্বা ততসমুদয়ের বাতীল 
ক্সর্থ নির্বাচনে আমাদের অস্তরে প্রবৃদ্ধি জন্মাইয়া দিও না, তুমি 



ওয় পারা তেলকর রোছ্েল._-ছুরা আলোশএমরান । ২৪০ 

নিজের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট অনুগ্রহ আমাদের উপর নাজেল কর, 

যেহেতু ভূমি মহা অনুগ্রহকারী ।-_-রুঃ মা ১1৫২৮ 

এমাম রাজি বলিয়াছেন; _ 
প্রথমে অন্তরকে অসৎ প্রবৃত্তি হইতে পবিভ্র করা আবম্টক, 

তৎপরে উহা! সৎ প্রবৃদ্ধি দ্বারা আলোকিত করার চেষ্টা কর 

জরুরি, এই হেতু ইমানদারগণ প্রথমে খোদার নিকট দোয়া করেন 

যে, তিনি যেন তাহাদের অন্তরে বাতীল কামনা ও আকিদ! 
নিক্ষেপ না করেন, ততপরে তাভাদের অন্তরকে মা'রেফাতের 

জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান ও অঙ্গ-প্রতাঙ্গগুলিকে এবাদতের ভূষণে 
ভূষিত করেন। | 

এই স্থলে বিশিষ্ট রহমত বলিয়। প্রথমে অন্তরে ইমান, তওহিদ 
ও মাঃরেফাতের জেযাতি, দ্বিতীয়ত অঙ্গ-প্রতাঙ্গে এবাদত ও 

খেদমতের জ্যোতি, তৃতীয়ত: পৃথিবীতে শাস্তি, স্বাস্থ্য, জীবিকা 
নির্বাহের সহুপায়, চতুর্থ. মৃত্যুক'লে মৃত্যু যন্ত্রণার হ্রাস, পঞ্চম 

গোরে মোনফের নকিরের ছওয়াল ও অন্ধকার সহজ ও লাঘব 
হওয়া, বষ্ঠ কেয়ামতের শাস্তি কম. হিসাব সহজ হওয়া, গোনাহ- 
গুলির ক্ষমা হওয়া ও নেকিগুজি ভারি হওয়ার দোওয়া কর 
হইয়াছে ।_-কঃ, ২৪২৪ । 

(৯) হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রথমোক্ত দোয়া 
করার মৃখ্য উদ্দেশ্ট__পরকালের শান্তি, কেননা! আমর! জানি যে, 
তুমি কেয়ামতের দিবসে লোকদিগকে প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত 
গ্রহ করিবে, তোমার অঙ্গীকার খেলাফ এবং কথা মিথ্যা হইবে 

না। যে ব্যক্তির অন্তুর বনু হইবে, সে অনস্তকাল শাস্তিগ্রত্ত 
হইবে, আর তুমি ঘাহাকে হেদাএত ও রহমতণপ্রদান করতঃ 
ইমানদারদিগের অন্তভূক্তি করিবে, সে.অনস্তকাল গৌরবাহিত ও 
সৌভাগ্যবান থাকিবে ।-_-ক%, ২৪২৪। 
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য় রুকু, ১১ আরত। 
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অনুবাদ । 
(১০) নিশ্চয় যাহার! কাফের হইয়াছে, তাহাদের অর্থরাশি 

ও সম্তানগণ কখনই খোদার শান্তি হইতে (নিষ্কৃতি প্রদান করিতে) 
কোন প্রকারে ফলপ্রদ হইনে না এবং তাহারাই দোজখের ইন্ধন 

হইবে । 

(১১) (তাহাদের অবস্থা) ফেরয়াওনের বংশধরগণের 

( অন্ুচরগণের ) এবং তাহাদের পূর্ধবর্তিগণের অবস্থার অনুরূপ, 
তাহারা আমার নিদর্শনাবলীর উপর অসত্যারোপ করিয়াছিল, 
তৎপরে আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদ্দের ছৃক্ষর্মগুলির জন্ত ধৃত 
করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ কঠিন শাস্তিপ্রদাতা। 

(১২) তুমি ধর্মদ্রোহিদিগকে বল, অচিরে তোমর! পরাজিত 
হইবে এবং দোজখের দিকে সংগৃহীত হইবে এবং ( উহ ) কদর্য 

'অবস্থিতি স্বল। 
(১১) নিশ্চয় তোমাদের জন্য উক্ত ছুই হ্গ লেঁকের মধ্যে 

নিদর্শন আছে--যাহারা পরল্পরে সম্মুখীন হইয়াছিল, একদল 
লোক খোদার পথে যুদ্ধ 'করিতেছিল এসং দ্বিতীয় দল কাফের 
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ছিল--ভাহারা চাক্ষুষ দৃষ্টিতে উক্ত প্রথম দলকে নিজেদের দ্বিগুণ 
দেখিতেছিল এবং আল্লাহ নিজের সহায়তায় যাহাকে ইচ্ছা, 
করেন সাধ্য ক্রেন, নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানিদিগের পক্ষে উপদেশ 
রহিয়টছে। 

(১৪) লোকদিগের জন্য কাম্য বিষয়গুলির- শ্রীগণের, 

পুত্রগণের, রাশিকৃত ব্বর্ণ ও রৌপ্য ভাগারের, চিহ্নিত অস্ব- 
গুলির, চতুষ্পদ গুলির ও ক্ষেত্রের প্রেম পরিশোভিত করা হইয়াছে, 
ইহ! পাপ্ধিব জীবনের সম্পদ, আর আল্লাহ তাহার নিকট উৎকৃষ্ট 
প্রত্যাবর্তন স্থল। | 

(১৫) তুমি বল, আমিকি তোমাদিগকে তৎসমস্ত বিষয় 
হইতে উৎকৃষ্ট বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিব না? যাহার! ভয় 
করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট উদ্ভান 
সকল আছে--যাহার নিয়দেশে নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, 
€ তাহারা ) তথায় চিরস্থায়ী হইবে, পবিত্রকৃতা' স্ত্রীগণ ও আল্লাহ- 

তায়ালার সস্ভোষ লাভ আছে, আর আল্লাহ বান্দাগণকে সমধিক 
দর্শনকারী | 

(১৬) বাহার! বলিয়া থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক, 
নিশ্চয় আমরা ইমান আনিয়াছি, কাজেই তৃমি 'আমাদের জন্ত 

আমাদের :গোনাহগুলি ক্ষমা! কর এবং আমাদিগকে দোজখের 
শাস্তি হইতে রক্ষা কর। 

(১৭) যাহার! ধের্যধারী ও সত্যপরায়ণ ও খোদার এবাদতে 
সতত রত ও দ্লানশীল এবং অতি প্রতৃষে ক্ষমা প্রার্থা। 

(৮) আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং বিদ্বানগণ সাক্ষ্য প্রধান 
করিরাঙ্ছেন ছে উষ্ঠ আল্লাহ ব্যতীত অন্ত কেহ উপান্ত “নাই, অপিচ 
উক্ত আল্লাই শ্টাকধিচারের উপর স্থায়ী, উজ্জ মহা! চারার মহ 
বিজ্ঞানষয় ব্যতীত অন্ত উপান্ত নাই। 
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, (১৯) নিশ্চয় দীন আল্লাহতায়ালার নিকট ইছলাম এবং 

যাহার! গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট জ্ঞান 
আসিবার পরে পরস্পরে বিদ্রোহ কর ( বিদ্বেবপ্ভাব পৌষণ করা ) 
উদ্দেটে মততেদ করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহত্মিলার 
নিদর্শনাবলীর উপর অবিশ্বাপ করে, নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব 
গ্রহণকারী । 

(২০) অনস্তর যদি তাহারা তোমান সহিত বাক্বিতগ্ডা 
করে, তবে তুমি বল, আমি নিজের মুরখখন গলে বিশুদ্ধ খআল্লাহর 

দিকে করিয়াছি এবং ষেকেহ আমার অগ্তসপণ করিয়াছে (এবপ 

করিয়াছে), এবং তুমি যাহার গ্রন্থ প্রদন্ত হইয়াছে তাহাদিগকে 

এবং নিরক্ষরদিগকে বল, তোমরা কি ইছলাম স্বীকার করিয়াছ? 

অনস্তর যদি তাহারা ইছলাম স্বীকার করে, বে নিশ্চয় তাহারা 

সত্যপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যদ্দি তাহারা বিমুখ হয়, তবে 

তোমার উপর কেবল পৌছাইয়া দেওয়ার (ভাব অপিত হইয়াছে), 
আর আল্লাহ বান্দাগণকে সমধিক দর্শনকাবী । 

উঠীক্ষা $- 

(১০) এমাম রাজি বলিয়াছেন, এই মায়তটী নাজরাণের 

জগন্তকদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তাহাদের দলভূক্ত আবু 
হারেছা বেনে আলকাম। নিজের ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন্, পিষ্চর় 

আদি জানি যে, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) সত্যই খোদার রাছুল, 
কিন্ত বদি আফি উহ! প্রকাশ করিতাম, তবে রুমের বাদশাহ 

তাহার গ্রফত্ত জর্থ ও সন্মান আম। হইতে. কাড়িয়া। লইরে। সেই 
সময় এই ক্যায়ত নাক্চেল ভুইদ্বাছিল যে, যাহা ৫খাস্থার নবীর 
উপর জদিস্বাস করে, তাহার/ ফোবখের ইন্ধন ুইকে। তাহাদের 
খন-সম্পদ ও সস্তান-সম্ততি কোার স্থান্ডি হইতে, ভাঙা দিগ্রযুক 
রক্ষ। করিতে পারিবে না । 
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(১১) আরাব ৮১ শব্ষের অর্থ চেষ্টা, অভ্যাল ফিদ্বা কার্য । 
আয়তের মর্শা এই যে, যেরূপ ফেরয়াওনের অনুরয়পণ হর 
সুছা (আঃ)এর উপর এবং তাহার দীনের উপয্প অসত্যারোপ 

করিতে চেষ্ট। করিয়াছিল, সেইরূপ এই কাফেরগণ হয়ত মোহশ্াদ 
(ছাঃ )এর উপর এবং তাহার দীনের উপর অসত্যারোপ করিতে 

চেষ্টাবান হইয়াছে, এই উভয় দলের কাধ্য একইরূপ হইয্কাছে, 
যাহারা ফেরয়াওনের পূর্ববস্তী ছিল, তাহারাও এরূপ করিয়াছিল, 
তাহার! আমার প্রেরিত আয়ত সমূহ কিন্বা মো'জেজাগুলির উপর 
অসত্যারোপ করিয়াছিল, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের কৃত অপকর্ছের 
জন্য তাহাদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করিয়াছিলেন, আল্লাহ কঠিন শান্তি 
প্রদানকারী 

(১২) যে সময় হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বদরের দিবস 

কোরাএশদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়৷ মদিনা শরিফে আগমন পুর্ব্বক 
বনিষ্কোয়ানকা” বাজারে ঘ্িহুদিদিগকে একত্রিত করিয়। বলিয়া" 
ছিলেন, হে য়িহুদী সম্প্রদায়, কোরাএশদিগের উপর যেরূপ বিপদ 
উপস্থিত হইয়াছে, তোমাদের উপর সেইরূপ বিপদ উপস্থিত 

হওয়ার পূর্বের্ধ তোমর! মুছলমান হইয়া বাও। ইকাতে তাহার] বলিয়া” 
ছিল, হে মোহম্মদ, তৃমি যে যুদ্ধ-বিদ্ঠায় অনভিজ্ঞ একদল লোককে 
হত্যা করিয়াছ, ইহার ভন্ত প্রতারিত হইও নাঃ বদি তুমি আমাদের 

যহিত সংগ্রাম করিতে, তবে বুঝিতে পারিতে | সেই সময় এই 
আৰম্ভ নান্ধেল হইয়াঞ্ছিল। ইহা এবনোস্জরির ও বয়হছকি হম্ধরত 
এবনো-আব্বাছ (রাঃ) হইসে রেওয়াএত করিয়াছেন। 

এমাম রাজি ইহা নাজেল হওয়]র সম্বন্ধে অন্য একটা র্ওয়াএত্ 
উল্লেখ করিয়াছেন, উহা! ওই যে, মদিনাবাসী যিহুদীগণ বদরের 

যুদ্ধ দর্শন করিয়া! বলিয়াছিল, খোদার শপথ, ইনি ডক 'উপ্দ 
নবি-_হাহার সুসংবাদ ও প্রশংসা! ( হজরত ) সুছ! তওরাতে প্রকান, 

সপ 
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করিয়াছেন, দিপ্চয় ভাছার পতাকা নত হইবে না। চ্চৎপরে 
ভাঙাদের একদল অন্তন্নলকে বলিয়াছিল, তোমর! বাতত] প্রকাশ 

কয়িও লা । ভ্ৎগরে ওহোদের দিবস হজরতের লহচরগণ পরাস্ত 

হইলে, সিহ্ৃদিগণ বলিল, ইনি সেই উশ্মি নবী নহেন, ইহাদিগকে 
হুয়াডুউট আক্মমণ করিয়াছে, এই ধারণায় তাঙ্কার! ইছলাম গ্রহণ 
প্রছণ করিল না| সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 
আয়তের অর্থ এই যে, হে কাফেরেরা, তোমরা অছিরে পরাজিত 
ছইবে এবং মৃতু অস্ভে দোজখের কদধ্য স্থানে প্রত্যাবর্তনধুকরিবে । 
পরিণামে তাঙ্াই ঘটিয়াছিল, ইহ। একটি ভবিস্তদ্বাণী ছিল ।_-ক?। 
২8২৭, এঃ জঃ। ৩1১১৮ । 

(১৩) এমাম রাজি এই আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ;-- 

সিছুদীর1 হজরত (ছাঃ) কর্তৃক ইছলামের দিকে আন্ত হইয়। 

অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, আমরা কোরাএশদিগের 

তুল্য হ্র্বল ও যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ নহি, বরং আমরা শক্তিশালী ও 

যুদ্ধবিস্ভায় এরূপ পটু যে, আমাদের প্রতিঘন্বী আমাদিগকে পরাস্ত 
করিতে পারে না। আল্লাহু তহছৃত্তরে বলিয়াছেন, হদিও তোমরা 

শক্তিশালী ও অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত, তখাচ খোদ! তোমাদিগকে বিধ্বস্ত 
করিবেন। ইচ্ছার প্রমাণ বদরের যুদ্ধের ঘটনা, বদরের যুদ্ধকালে 
একদল মুছলমান ও একদল কোরাএশ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল, 
মুছলমানেরা সংখ্যার ও অস্ত্রশন্ত্রে লঘিষ্ট ছিলেন, আর কাফেরেরা 

উভয় বিষয়ে গ্ররিষ্ ছিল। কোরাএশদিগের লাক সংখ্যা ৯৫৯ 
ছিল, তাহাদের, মধ্যে আবু ছুফইয়ান ও আবু-জাহল ছি, তাহাদের 

অঙ্কে ১০৬ ঘোটক ও ৭** উঠ ছিল, একশত অর্থারোহী সৈন্য 
জের! পক্জিধানকারী ছিল, এতন্তিক্ন পদাতিক সৈচ্চগণ জেরাধারী 

ছিল। যুছলমানগণ সংখ্যায় ৩১৩ জন ছিল, প্রত্যেক চারিজনের 
হস্ত এক একটা উদ্ত্র ছিন্প, ভাহাদেয সঙ্গে তটী জেরা ও ছুইটী 
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ধঘোর্টক ছিল। ষুছলমানগণ একে ত সংখ্যায়, যুদ্ধ সম্ভার ইত্যা্িতে 

লঘিষ্ঠ ছিলেন, দ্বিতীয় তাহারা যুদ্ধের ধারণায় আগমন করেন 
নম্থি এং উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারেন নাই, 
তৃর্তীয় ভাঙ্ছারাঁ এই কেবল প্রথম যুদ্ধে নামিয়াছিলেন। পক্ষাস্থীয়ে 
কোরাএশগণ লৌক-সংখ্যা ও যুদ্ধ-সম্ভারে গরিষ্ট, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হইয়া আসিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বকাল হইতে যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল। 
ইহা সত্বেও মুছলমানগণ উক্ত কাফেরগণের উপর জয়যুক্ত হইয়।- 
ছিলেন, এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার যে অলৌকিক কার্য 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

এই যুদ্ধে মোশরেকের! মুছলমানদিগকে বাহ্া দৃষ্টিতে নিজেদের 
দ্বিগুণ অর্থাৎ ভ্বই সহত্রের নিকট নিকট দেখিতে পাইয়াছিল, ইহা 
একটী অলৌকিক ব্যাপার। 

কেহ কেহ ইহার অর্থে বলেন, মোশরেকেরা মুছলমানদিগকে 
বাহ্থা-দৃষ্টিতে ইহাদের দ্বিগুণ--অর্থাং ছয় শতের অধিক দেখিতে 
পাইয়াছিল, ইহা একটী মো'জেজ৷। 

এই যুদ্ধে খোদাতায়াল! € সহত্র ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া 
মুঙছলমানদিগকে সহায়তা করিয়াছিলেন, এই মর্মে খোদা 
বলিতেছেন, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন/ নিজের সহায়তা দ্বার 
সহায়তা গ্রদান করেন। আল্লাহ বলেন, এই ঘটনায় জনিগণের 
পক্ষে উপদেশ রহিয়াছে। 

(১৪) এই আয়তে ধে & টিনা শব আছে, উহার অর্থ 

০৯০) “কাম্য বিষয়গুলি”, ইহাতে যে ১5৩৪ শব আছে, 
উচ্ীর একবষ্ঠন 555 উহার অর্থ বনু অর্থ, ইহা! জোহাকের মত, 
আবুওধায়দা বলেন, আঁরবেরাঁ অসংখ্য-ওজনের উপর উক্ত শা 
প্রপ্ধোগ কয়েন। আর' কতকগুলি রেওয়াএতে উহার অর্থ বার 
সহত্র 'আওকিয়া” এক সহত্র দরনার, বারশত “আ ওকিয়া,” বারিসইশ্র 
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দেয়ম, কিন্ব। একটী বলদের চর্ঘের পরিমাণ স্বণ ও রোপ্য বালয়াঃ 
উল্লিখিত হইলেও জোহাকের মত সমধিক উৎকৃষ্ট। ৃ 
৮১৬ শব্দের অর্থ বছ বিত্তপ, দ্বিগুণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন করাঃ 

মুদ্রিত, একটাকে অপরের উপর স্থাপিত. ভূমির মধ্যে প্রোথিত । 
£৮৮০। শর্দের অর্থ বিচরণ ক্ষে-এ প্রেরিভ, শ্বেত রেখ। দ্বার! 

চিন্টিত কিখ। বৃন্দর। 
এমাস বাজি এই আয়তের অর্থ নিয়োক্ত প্রকার বর্ণন। 

করিয়াছেন ১ 

জাবু হারেছ। খৃষ্টান নিজের ভ্রাতাকে ধলিয়াছিল, আমি হজরত 
মোহল্মদ ( ছ'ঃ)ে সত্য নবী বলিয়।৷ জানি, কিন্তু এই আশঙ্কায় 
উহ্না প্রকাণ কবিতে পারি না যে, রুমের (খৃষ্টান) রাজা অর্থ- 

সম্পদ ও লম্মান তাহার নিকট হই ক:ড়িয়া লইবেন। দ্বিতীয় 

যে সময় হজবত নবী (ছাঃ) য়িহুদিগণক্ষে বদরের যুদ্ধের পরে 

ইছলামের 7দকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহার। 

নিজেদের শণ্ডি, অর্থ-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র কথ। উল্লেখ করিজ্পা- 
লন। এই হেতু আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, লোকদ্দিগের 

অস্তরে স্ত্রীগদের, পুত্রগণের, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য ভাগারের, 
বিচরণ ক্ষে£এ প্রেরিত, কিন্বা। শ্বেত রেখ! দ্বার চিহিতত, অথব) 

সুন্দর ঘোটকবৃন্দের, উষ্ট, গো ছাগের শন্তক্ষেত্রের এইরূপ ভোগ- 
বিলাসের বস্ুখুলির প্রেম স্থশোভিত কর! হইয়াছে, ছুয়ত-অল- 

জামায়াতের মতে খোদ তাহাদের অস্তরে উক্ত কাম্য বিষয়গুলির 
প্রেম নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্ত তৎসমস্ত পাধিব জীবনের সম্বল, 

আর উহ] ক্ণস্থায়ী, অচিরে উহ] ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আল্াহ- 
ভাল্মাল। যাহাকে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছেন, ভাহার পক্ষে 
পরকালের বেছেশত প্রাপ্তির আশায় ততসমস্ত ব্যবহার ও ব্যয় 

আবশ্যক, আল্লাহর নিকট বেছেশত জাছে, উহা উৎকৃষ্ট 

প্রত্যাবর্তন স্থল ।--কঠ ২৪৩০--৪৩৩। 
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(১৫) আল্লাহ বলেন, তে মোহশ্মদ, তুনি বলিয়া দাও, 

আমি উক্ত পাধধিব জীবনের কাম্য বিষয়গুলি অপেক্ষা সমধিক 
উৎকৃষ্ট বিষয়ের সংবাদ তোমাদিগকে প্রদান করিব কি? যাঙ্কারা 
ওয়াজের বিষয়গুলি সম্পাদন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ 
করে, এইরূপ ধর্শ-ভীরুদিগের জন্ক তাহাদের প্রতিপালকের 

নিকট বেহেশতের উদ্ভানরাক্তি আছে, উহার নিয়দেশ হইতে ছু 
মধু বিশ্তুদ্ধ পানি ও নেশাবিহ্বীন সুরার নদী সকল প্রেবাছিত 
হইতেছে, উক্ত ধর্ম ভীরুগণ তথায় চিরম্থায়ী হইবেন, আর তাহাদের 
জন্য এরপ জ্ত্ীগণ আছে--যাহারা হায়েজ, নেফাছ ও যাবতীয় 

স্বার্থ বিষয় হইতে, রূপ ও গুণের কলন্ক হইতে নির্শাল হইবে, 
অবশেষে তাহারা আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত সাগরে ও জালালি 

গুণের জ্যোতিতে নিমগ্ন থাকিবেন। 

আল্লাহ বান্দাগণের অবস্থা পরিদর্শন করেন, কাজেই তাহা- 

দিগকে আখেরাতের সম্পদরাশির প্রার্থী হওয়! আবশ্যক ।--কঃ, 
২/৪৩৩।৪৩৪ 1 - | 

(১৬) খোদাতায়ালা এই আয়তে উজ্ত ধর্্মভীরুদিগের 

অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,-তাহারা এই প্রার্থনা করিয়া থাকেন 

যে, হে আমাদের মালিক আমরা ইমান আনিয়ান্ি, কাজেই 
তুমি আমাদের গোনাহগুলি মাফ করিয়া আমাদিগকে দোজখের 
অগ্নি হইতে মুক্তি প্রদান কর। কঃ, ২৪৩৪ । 

১৭। এই আয়তে উপরোগ্ত ধান্নিকদিগের গুণাবঙ্গীর কথা 
উল্লেখ করা হইতেছে ;-(১) এইঃযে, তাহার! সমস্ত প্রকার 
এবাদত কার্ধ্য সম্পাদন করিতে ও সমস্ত প্রকার অপকর্ম ত্যাগ 
করিতে ধৈধ্য ধারণ করে এবং প্রত্যেক প্রকার ছঃখ ও বিপদ- 
আপর্দে চাঞ্চল্য ভাব প্রকাশ না করে, বরং অস্তরের সহিত 
খোদার আদেশের প্রতি রাজি থাকে । 
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(২) কথায়: কার্য্যে ও সম্করে সত্যতা প্রকাশ করে, , 
(৩) আল্লাহতায়ালার এবাদতে স্ব] আস্ম-নিয়োগ কুরে ॥ 
(৪) নিজের পরিজনের ও আত্মীয়গণের উপর ব্যয় কন্বিতে, 

জেহাদ, জাকাত ইত্যাদি সংকার্য্যে দান করিতে সিদ্ধহত্ত হয়। 
(৫) শেষ রাত্রে ছোবহে-ছাদেকের পূর্বে নানাজ পড়িয়। 

দোয়! ও এস্ভতেগফার করিতে মনোনিবেশ করে। শেষ্রাত্রে 

এস্কেগফার করিলে, ইমানের শক্তি বৃদ্ধি ও এবাদতের পূর্ণতা 
লাভ হয়। 

হজরত (ছাঃ) উক্ত সময়ে ৭* বার এস্ভেগফার করিতে আদেশ 
করিয়াছেন । 

খোদাতায়াল শেষ রাত্রে বলেন, এই সময় যে কেহ আমার 

নিকট দোয়! করে, আমি কবুল করি, যে কেন এস্ভেগফার করে, 
আমি তাহাকে ক্ষমা করি। 

এবনো-জরির বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত দাউদ ( আঃ) হজরত 

জিবরাইল (আঃ )কে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, রাত্রের কোন্ অংশ 

শ্রেষ্ঠতম 1 তদুত্তরে তিনি খলিয়াছিলেন, আমি তাহা জানি না, 
কিন্ত আরশ শেষ রাত্রে কম্পিত হইয়া থাকে। 

(১৮) যে সময় হক্জরংত নবী (ছাঃ) মদিনা শরিফে বিখ্যাত 

হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন শামের দুইজন বিদ্বান মদিনা শরিফে 
উপস্থিত হইয়া উক্ত শহরটী দর্শন কখিয়া একজন অস্থকে 
বলিয়াছিল, শেষ জামানায় ষে নবী যে শহরে বাহির হইবেন, 

উহার লক্ষণের সহিত এই মদিনার বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত 
হইতেছে । যখন তাহারা ইজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, 
তখন লক্ষণ দ্জারা তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিল, আপনি কি 
মোহম্মদ ও আহমদ? হঞ্জরত বলিলেন, হা। তথন তাহার 

, জামর। আপনার নিকট সাক্ষর কথা জিজ্ঞাসা করি.তছি, 
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যদি আপনি ইহার সাংকাদ প্রদান করিতে পারেদ, তবে আমর! 

আপনার উপর ইমান আনি এবং আপনাকে সত্যবাদী খলিব | 

হজরত বলিলেন, তে'মর। উত্তমরূপে "জিজ্ঞাসা কর। তাহারা 
বলিগ, ফোরণআন শরিফে বড় সাক্ষ্য কি? সেই সময় এই 

আগ্নত নাজেল হইয়াছিল । 

ছইনদর*বেনে-জোবাএর বলিয়াছেন, কা'বা গৃহের চারিদিকে 

৩৬০টী প্রতিমা ছিল, এই আয়ত নাজেল হইলে, সমস্ত গ্রতিম 
কা'ব গৃহের দিকে ছেজদা করিয়াছিল। হামজা জাইয়াত 
বলিয়াছেন, আমি কুফা গছ কল এক রাত্রে একটী উৎসন্ন 

স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম, হঠ'ৎ ছুইটী দৈত্য আমার নিকট 

উপস্থিত হইল, একটা আমাক হত্যা করার সম্থল্প করিল, আমি 

এই আয়ত পড়িলে, সে আমণকে হত্যা করিতে সঙ্গম হইল ন1। 

আয়তের মন্ন এই ;১-তআলাহ সাক্ষ্য গ্ুদান করিয়াছেন ষে। 

তাহ! ব্যতিত উপাস্য আও কেত নাই | আর তাহার ফেরেশতাগণ 

ও বিদ্বানগণ উহার সম প্রদান কবিয়াছেন, আল্লাহ কোর-আনে 

ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, ফেব্েশতাগণ উহ! নবিগণের নিকট 

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা উহা আলেমগণের নিকট প্রকাশ 

করিয়াছেন। 

এমাম রাজি বলেন, বিঘ'নগণ অকাট্য গুমাণ দ্বারা খোদার 

একত্ব অবগত হইয়াছেন, ইহাতেই আকায়েদ তত্ববিদ্ধ বিদ্বানগণের 
উচ্চপদ সপ্রমাণ হইতেছে। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহ স্যায়বিচারে স্ির- প্রতিজ্ঞ, 

ইহাই অধিকাংশ তফছির-কারকের মত। পুনরায় তাকিদের 
জন্ত বল! হইতেছে, মহা! পরাক্রাস্ত বিজ্ঞানময় খোদ ব্যতীত 
উপাস্ক কেহ নাই ।--ক% ২1৪৩৬।৪৩৭, দোঃ, ২১২, রঃ মা ১৫৩৯। 
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(১৯) নিশ্চয় আল্লাহতামলংর নিকট মনোনীত ধর্ম ইছলাম 

« খ্বনোপ্জন্ধির কাভাদ। ৯: উচ্টেখ করিয়াছেন, ইছলামের 
অর্থ.এক খোদার উপাশ্ট যার সাক্ষা প্রদান করা এবং কাহার 

নিকট হইতে আগত বিষয়ে ৮*া বলিয়া স্বীকার করা । ইছাই 

আল্লাহতায়ালার দীন--ইহাই 1515 নিজের শরিয়ত বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছেন, তৎসহ নিজের ₹ ."*ণকে গ্েেরণ করিয়াছেন এবং 

নিজের অলিগণকে উহার প« দর্শন করিয়াছেন, তিনি ইহ! 

ব্যতীত গ্রহণ করেন না, ই£1৮ উ " প্রতিফল প্রদান করিবেন। 

মোহম্মদ বেনে জাফর ২ - জন, “খাদাতায়ালার একত্ববাদ 

ও রাছুলগণের প্রতি বিশ্বাস ২ -. করাকে ইছলাম বলে। 
আবুল আলিয়। বলিয়া, '. পিশুদ্ধ খোদার এবাদত করা ও 

সমস্ত করজগুলি সম্পাদন ক ". ঈছলাম বলে। 
এমাম রাজি বলিয়াছেন .হহেতু খোদা, ফেরেশতাগণ ও 

বিদ্বানগণ তোমার একত্ব ঘে* করিয়াছেন, আর ইছলাম ধর্দে 
€মই একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হট ৩, কাজেই বর্তমানে ইছলাম 

খোদার নিকট একমাত্র মনে” ৩ ধম্ম। অন্তান্ত ধর্ধে কুসংস্কার 
প্রবেশ করিয়া উহ? গ্রহণের .য'গ্য করিয়া ফেলিয়াছে। গ্রন্থ- 

ধাগিণ দলীল প্রমাণ অবগত হওয়ার পরে পরস্পরে বিদ্বেষ- 
ভাবের বশবস্তী হইয়া মত করিয়াছেন। | 

_ প্লবি বলিয়াছেন, হজরত :: (আঃ) স্বৃত্যুকালে বনি-ইআ্রাইল 

সন্প্রদায়েয় ৭* জন বিদ্বানকে ২ কিয়া তওরাভ গ্রন্থকে তাহাদের 

উপর সমর্পণ করিয়া! ইউশা হনে স্তনকে খলিফা স্থির করিয়া- 

ছিলেন। কয়েক শতাব্দীর পে তাহাদের সন্ভানগণন্পাধিব ধন-. 
সম্পদ, ' এখ্বরধাঁ, রাজ্য ও সৌন্দর্যা লাভের উদ্দেস্ষে পরম্পরে হত্যা. 
কাণ্ড, অশান্তি ও মতভেদ করিয়া“ছল, তৎপরে আল্লাহ তাহাদের 

উপর অত্যাচারিগণকে পরাক্রাস্ত করিয়াছিলেন। 
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মোহপ্মদ বেনে জবার ব'লয়াছেন, . ুষ্টানগণ খোদার একস ও 

হজয়ত ই! (আঃ )এর বান্দা ও রাছুল €ওয়া অবগড ছইয়াু- 

হজরত ইছ। ( আঃ )এর সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল। 

আল্লামা! আলগুদ্ি বলেন, উভয় সম্প্রদায় বিদ্বেষ বত; খোদার 

একত্ব, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর নবুয়ত ও ইছলাম সম্বন্ধে 

মতভেদ করিয়াছিল, আল্লাহ বলেন, যে কেহ আল্লাহতায়ালার 

কেতাবের আয়তগুলি অস্বীকার করিবে, অচিরে মে খোদার 

দরবারে উপস্থিত হইবে এবং আল্লাহ উক্ত কোফরের হিসাব গ্রহণ 

করিবেন। ১ 

(২*) আল্লাহ বছেন, ইহার পরে যদি মিছদী, খৃষ্টান ও 

অংশিবাদিগণ ধর্নম সম্বন্ধে তোমার সহিত বাক্-যুছ্ধে প্রবৃত্ত হয়, 

তবে তুমি তাহাদিগকে বল, আমি দেহ ও প্রাণ দ্বার! বিশুদ্ধ ভাবে 

খোদার বন্দিগি করিয়াছি, উহাতে অন্ত কাহাকেও শরিক করি 

নাই, আমার অস্থুসরণকারিগণ এরূপ করিয়া থাকেন, তোমরা 

কি এরূপ অংশবাদিতা। পরিত্যাগ পূর্বক বিশুদ্ধ খোদার বন্দিগি 

করিয়। থাক? যদি তাহারা সতাই সত্যধর্ণ ইছলাম গ্রহণ করে, 

তবে সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে । আর যদি উহা! হইতে বিমুখ হয়, 
তবে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, তোমার কাধা কেবল সত্য 

মত পৌছাইয়া দেওয়া । আল্লাহ মনুষ্তদিগের অবস্থা পরিদর্শন 

করিয়া থাকেন ।__রু১ ১1৫8১1৫6২, এ; ছ্বঠ ৩১৩১ 
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তনুবাদ। 

(২১) নিশ্চয় যাহারা মাল্লাহতায়ালার আয়তগুলির প্রতি 
অবিশ্বাস করে ও অযথা ভ ব(কতক) নবিকে হত্য। করে এবং 

যাহারা লোকদিগের মধ্যে হ। মবিচারের আদেশ করে, তাহাদিগকে 

হত্যা! করে, তুসি তাহাদিগত * যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান 

কর। 

(২২) ইহারা এইরগ লাক যে, তাহাদের কার্য্য-কলাপ 

ইহজগতে এবং পরজ্গতে 1 নষ্ট হইয়। গিয়াছে এবং তাহাদের 
কোন সহায়তাকারী নাই। 

(২৩) তুমিকি যাহাপ গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, 
এইরূপ লোকদিগের দিকে দিবীক্ষণ কর নাই? তাহারা আল্লাহ- 

তায়ালার কেতাবের দিকে শুস্থত্ত হইতেছে--এই হেতু যে উক্ত 
কেভাব তাহাদের মধ্যে মীম ংস। করিয়া! দেয়, তৎপরে তাহাদের 

একদল বিমুখ হয় এবং তাহাবাই পরান্থুখ শ্রেণী। 

(২৪) ইহার কারণ এ ষে, নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছে, 
নির্দিউ কয়েক দিবস ব্যতীত আমাদিগকে কখনই অগ্নি স্পর্শ 
করিবে না এবং তাহারা৷ যাহা মিথ্যা রটনা! করিত, তাহাই তাহা” 

8:০৪) তাহাদের “দীন সম্বন্ধে প্রত্যুরিতে করিক়্াছে। 
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(২৫). অনস্তর যে সময় আমি তাহাদিগকে এপ এক 

দিবসে একব্রিত করিব--যাহাতে কোন সন্দেহ নাই». তথুন, 

তাহাদের কি.অবস্থ। হইবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যাহ। উপার্জর, 
করিয়াছে, তাহার (প্রতিকল ) পূর্ণরূপে প্রদত্ব হইবে এবং 
তাহারা অত্যাচারিত হইবে না৷ 

(২৬) তৃমি বল, হে রাজ্যাধিপতি খোদা, তুমি যাহাকে- 

ইচ্ছা কর রাজ্য প্রদান কর এবং তুমি যাহার নিকট হইতে ইচ্ছ। 
কর, রাজ্য কাড়িয়া লও ও ভুমি ঘাহাকে ইচ্ছ। কর, উন্নত কর 

এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর অবনত কর, তোমার আয়ত্বাধীনে 
(সমস্ত) কল্যাণ, নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিধয়েব উপর ক্ষমতাশালী । 

(২৭) তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাক- 
এবং দিবাকে রাত্ত্ির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাক ও তুমি মৃত. 
বস্ত হইতে জীবিতকে বাহির করিয়। থাক এবং জীনিত হইতে 
মৃতকে বাহির করিয়া থাক এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছ। কর, অপরিমিত, 

জীবিক। প্রদান কর। 
(২৮) ইমানদারেরা যেন ইমানদারদিগকে ত্যাগ কগিয়া, 

কাফেরদিগকে বন্ধুবূপে গ্রহণ না করে, আরবে ব্যক্তি এইরপ 

করে, সে ব্যক্তি কিছুতেই আল্লাহতায়ালার বন্ধুত্বের ( কিন্বা: 

দীনের ) মধ্যে নহে, কিন্ত যদি তোমর| তাহা দিক্ হইতে বিশেষ, 
ভাবে আতঙ্কিত হও, ( তবে ন্বতন্ত্র কথ!) ও খোদা তোমাদিগকে- 

নিজের পাক জাত হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন এবং আঙল্লাহ- 
তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন স্থল। ্ 

(২৯) তৃমি বল, বদি তোমরা তোমাদের অস্তর সমূহে যাহা, 

কিছু আছে, তাহ। গোপন কর, কিন্ব! তাহ! প্রকাশ কর, আল্লাহ 

তাহা অবগত আছেন এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের, উপর, 

শক্তিশালী । 



&১৮ ।” কোঁর-আন শরিক 

(৩৯) যে দিবস প্রত্যেক ব্যক্তি যে সংকাধ্ধ্য কারয়া ছ' এবং 
£ঠে দা করিয়াছে, তাহা উপস্থিত প্রাপ্ত হইবে, তখন আকথ্ধি। 
করিবে যে, যদি তাহার মধ্যে এবং উও দিবসের মধ্যে সুদূর 

বাধধান হইত ! ও আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পাক জাত হইতে 
ভগ্ন প্রদর্শন করিতেছেন এবং আল্লাহ নিজ বান্দাগণের উপর মহ। 

দয়াশীল। 
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(২১) এবনো-জরির ও এবনো-আবি হাতেম আবু ওবায়দ। 
'€ রাঃ) হইতে বেওয়াএত করিয়াছেন, আমি হজরত নবি (ছা:)কে 
'জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেয়ামতের দিবস কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা 
অধিক শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তহুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, যে 

ব্যক্তি কোন নবীকে কিম্বা সৎকার্য্যে আদেশকারী ও অসৎ কাধ্্যে 

নিষেধকারী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, সেই ব্যক্তি সমধিক 
শাস্তিগ্রস্ত হইবে । ততপবে তিনি আলোচ্য আয়তটা পাঠ করিয়া 

বলিলেন, হে আবু ওবায়দা, বনি-ইস্রায়েলগণ দিবসের প্রথম 
ভাগে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪৩ জন নবীকে হত্য। করিয়াছিল, ইহাতে 

তাহাদের মধ্যে ১৭০ জন তাপন দণ্ডায়মান হইয়। উক্ত হত্যাকারি- 
পণকে সতকাধ্য করিতে আদেশ ও অসৎ কাধ্য করিতে নিষেধ 

করিলেন, তখন তাহারা উক্ত দিবসের শেষভাগে তাহাদিগকে 
হত্যা কগিয়াছিল, আল্লাহ এই আয়তে তাহাদের আলোচন। 

করিয়াছেন । 

এমাম রাঁজি বলিয়াছেন, এই আয়তে অভীত কালের অবস্থ। 

বর্দিত হয় নাই, বরং ভবিষ্যৎ কালের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, 
খ্মার হজজরতের জামানায় এইরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ন 

ন্কান্ধেই এইরূপ হুকুম কিরুপে সুস্তব হইবে ? 
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উহৃত্ধরে বলা... যাইভে পারে যে, ইহ! ভাহাদদের পূর্বাপুজগাের 

অবস্থা হইলেও তাছার উক্ত কার্্যকে সমর্থন করিত এবুং 

ডাহাদের হ্বীছির উদ্ধর আন্ধষ্ট ছিল, এই হেতু প্রাচীনদিগের, 
কাকে পুত্রদিগের কাধ্য. বলিয়া আঁভহিত- করা হইয়ছে-( 

খ্বিতীয় হজরতভের সমসাময়িক য়িছুদীগণ হজরত ও তাহার সহচন্ 

গণকে হত্যা করার দৃঢ় সংঙ্গর হাদয়ে পোষণ করিত, কিন্তু খোদার 

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল না, কাজেই 

ইহা তাহাদের কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে । নবিগণ 

বলিয়া কতক নবী অর্থ গ্রহণ .কর! হইবে, যেহেতু উহার সংযুক্ত 
আলেম-লাম নির্দিষ্ট কয়েকজন অর্থে ব্যবস্থাত হইয়াছে । ৬৫০ 

ভাবে শাস্তির কুসংবাদকে সুসংবাদ বলা হইয়াছে, ইহ! বিজ্প 

ভাষে বলা হইয়াছে । 

(২২) কাফেরগণের কার্য ইহজগতে নষ্ট হওয়ার অর্থ এই 

যে, ভাহাদের প্রশংসা নিন্দাবাদে এবং সুনাম অডিসম্পাতে 

পরিবর্রিত হইয়াছে । প্রাণ হত্যা. করা, কারারুদ্ধ করা, জর্থ লুন 
করা ও দাসরূপে পরিণত করা ইত্যাদি প্রক্কাশ্ঠ লাঞ্চনায়, লাঞ্ছিত 

হইয়। থাকে। 
পরজগতে কার্ধ্য . নষ্ট হওয়ার দির তাহাদের ছওয়াব শান্তিতে 

৮৮৪ হইবে ক ২ ৪৪১1৪৪৩। 
(২৩) এই আর্ত নাজেল হওয়া সন্ধে খযেকটা. 'রেওয়াঞত 

উল্লিখিত হইয়াছে, (১) হজরত. এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন 

নিক্ছদীবিগের একটী পুরুষ ও জ্রীলোক ব্যভিচার, করিয়াছিল, 

'ভাহারা “ভদ্র ফশের লোক হওয়ার জন্য রিছদিগণ উভয়কে 

প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে কুষ্ঠ বোধ করিতে লগিন. 

তাহাদের কেতাবেই উক্ত প্রস্তরাঘাতের ব্যবন্থ। লিখিত ছি $ : এই 

কাকে তাহারা, এই ব্যাপারটী.. হক্সরত: নবি ( ছাঃ,)৬এর , (বিকট 
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উপস্থিত করিল, উদ্দেশ্ট এই যে, তিনি উক্ত ব্যবস্থা বিধান ফরিতে 

না-ও পারেন ।: হজরত প্রস্তরাধাতের বাবস্থ! বিধান করিলেন, 
ইহাতে ক্লিস্দিরা উক্ত আদেশ অঙান্ত করিল। হজরত হলিলেন, 
তওরাতকফে আমি শালিশ মান্ত করি, হদি উহাতে এই ব্যবস্থা 
থাক, তবে তোমাদিগকে ইহা মান্ত করিয়া লইতে হইবে। 
তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান কে? তাহার! বলিল, আবছুল্লাহ 
যেনে ছুরিয়া। তৎপরে তাহারা তাহাকে তওরাত সহ উপস্থিত 
করিলেন। যখন তিনি প্রস্তরাঘাত করার আয়তের নিকট উপস্থিত 

হইলেন, উহার উপর নিজের হস্ত রাখিয়া দিলেন, তখন আবহুল্লাহ 
বেনে ছালাম বলিলেন, ইনি উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া 

যাইতেছেন, তৎপরে তিনি তাহার হস্তকে উক্ত স্থান হইতে 
উঠাইয়া ফেলিলে, উক্ত আয়ত প্রাপ্ত হইলেন। তখন .হজরত 

(ছাঃ )তাহার্দের উভয়ের উপর উক্ত শাস্তির আদেশ করিলে, 
তাহাই প্রতিপালিভ হইল, ইহাতে য়িহুদীরা হজরতের উপর মহ! 

ক্রোধান্বিত হইলেন, এই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় রেওয়াএত এই যে, হজরত নবি (ছাঃ ) য়িুদীদিগের 

মাদ্রাছাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় একদল ্বিহদী ছিল, 
তৎপরে হঞ্জরত তাহাদিগকে ইছলামের দিকে আহ্বান করেন, 

ইহাতে তাহারা বলে, আপনি কোন্ বর্মে আছেন। তহৃত্বরে 
হন্জরত বলেন, আমি এবরাহিঙগ্ের ধর্শের উপর আছি । তত্শ্রবণে 

তাহার! বলে, নিশ্চয় এবরাহিম ফরিদী ছিলেন। তখন হজরত . 
বলেন, ভোমরা আমার নিকট তওরাত কেভাধ জ্বানয়ন কর, 

হারা উহ! আমিতে অ্থীকার করে, সেই সময় এই পার 
নাজেল হইয্লাছিল। 

তৃতীয় রেওয়াএত এই ঘষে, তওরাতে নিট লা 
প্রেরিত. হওয়ার চিচ্চঙুলি এবং তাহার নবুদুতের লত্যতারর, 
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প্রন্নাণক্ুলি উল্লিখিত ছিপ, এই হেতু হজরত ( ছাঃ ) স্িছর্দিদিশকে 
উক্ত ৬ওরাতের জয়তগুগি পর্ধাবেক্গণ করিতে আহ্ষান করিয়া 

ছিলেন, কিস্তু ভাহীপ্ল। ইহার সমালোচনা করিতে এবং নিঙ্জেদৈর 
ফৈভাবকে শালিবন্ধপে মানত করিতে রাজি ছন নাই, সেই সময় একই 
আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

এই রেওয়াএ অনুযাকী, স্পট বুঝ। যায় যে, ভওরাতে 
হজক়তের নবুস্ধজ্ের সত্যতার প্রমাণ নিশ্চয় ছিল, নচেং যিছদির। 
উচ্থায়ি অমালোচন! করিতে বাধা হইতেন । 

চতুর্থ রেওয়াএত এই যে, ঠিছুদী গু ত্রীষ্টান উতর সম্প্রদায়ের 
জন্ত এই আয়ত নাজেল ডইয়াছিল, যেহেতু 'তওরাত ও ইঞ্জিল 
উভয় কেতাবে তাহার নবুয়তের প্রমাণ বর্তমান ছিল, তাছার? 
উক্ত কেতাবন্থয়কে শালি মানত করিতে আহত হইলে, অন্বীকার 

করিতেন। 
আলোচ্য আয়তের অর্থ এই যে, যে জিুদশী বিদ্বানগণ 

তওরাতের আংশিক জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছিলেন, তাহার] উদ্ত 
তওরাতকে মীমাংসাকারী রূপে মান্ত করিয়া লইতে আছত হইলে, 

তাহাদের একদল্স পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহাদের অগ্থুচর- 
গণ তাহাদের অন্ুর্সরণ করিয়া উই1 অস্বীকার করিয়াছিল । 

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যেরূপ উষ্ত 

নৈউৃদ্থামীয় বিদ্বাগণ এই গলে প্রমাণ শ্রবণ করিতে অস্বীকার 

ক্ধিঘাছিলেন, সেইজ্প অগ্তান্ঠট ব্যাপারে তাছার। প্রমাণ সমূছ 
শরণ করিতে অন্বীকার ফরিয়াছিলেম। এই আয়তে আল্গা- 
ভাঙ্জালাক্গ কফেতাধ খলিয়া তওরাত অর্থ শ্রাছণ করা হইয়াছে, উছা 
অধিকাংশ তফছিয়কারকের মত। 7১৬ 2৮৯) এর অর্থ এই যে, 
ছেস উচ্চ ক্ষেগাব তাহাদের ছধ্যে মীযাংদ! করিয়া! দেব ৯কঃ, 

২ %8২ 88৯ ' .. 
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(২৪) য়িছদিদিগের এই বিমুখ হওয়ার কারণ এই যে, 
তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ যে কয়েক 
দিরস গোবৎস পুজা করিয়াছিল, সেই নিদ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েক 
দিবস মাত্র তাহারা দোজখের আগর শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, তৎপরে 
তাহার! স্ুক্ষি প্রাপ্ত হইবে 

আল্লাহ বলেন, তাহারা যে মিথ্যা অপবাদ করিত, তাহাই 
ভাহাদিগকে ধন্ম সগ্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে । মোজাহেদ বলেন, 

উক্ত মিথ) কথা এই যে, তাহার নিদ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েক দিবস 

ব্যতীত দোজখথে শাস্তি ভোগ করিবে না। 

কাতাদা বলেন, তাহার খোদার পু ও প্রিয়পাত্র, ইহাই 

তাহাদের মিথ্যা দাবী । 

আমাদের পূর্বপুরুষগণ নবী ছিলেন, তাহার আমাদের 

স্ুপারেশ করিবেন, ইহাও উক্ত পধ্যায়তৃক্ষ । 

মুলকথা, এইরূপ মিথ্যা দাবীর জন্ত তাহারা মহা মহ! গোনাহ 
করিতে সাহসী হইত ।-_-র%, মাঃ, ১৫8৪ । 

(২৫) আল্লাহ বলেন, য়িহুদীরা অনভিজ্ঞতার কারণে 
উপরোক্ত প্রকার বাতীল ধারণা পোষণ করিয়! থাকে, কেয়ামতের 

দিবসে তাহাদের এই ধোকা ভঞ্জন হইয়া যাইবে। 

কেয়ামতের দিবস যখন তাহাদিগকে হাশর প্রান্তরে সংগৃহীত 

করিব এবং এত্যেক ব্ক্কি নিজের কৃতকর্মের প্রতিফল পুর্ণরূপে 

প্রাপ্ত হইবে ও তাহার! ছওয়াব ও আজাব সম্বন্ধে অত্যাচার গ্রস্ 
হইবে না, বরং কৃতকর্টের পরিমাণ ফল প্রাপ্ত হইবে, সেই সমস 
ফিভ্দিদিগের কি অবস্থা, হইবে! 

কেয়ামতের দিবস প্রথমেই যিছুদিদিগের পাক! উত্তোলন করা 
হইবে, লোকদিগের সমক্ষে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করা হইবে, 
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তৎপরে তাহাদিগকে দোঙখে নিক্ষেপ কর। হবে ।--ক১, ২18৪৪, 

রঃ, মাঠ 968৫1 
(২৬২৭) ওয়াছেদী হজরত এবনো-আববাছ ও আনাছ 

বেনে মালেক হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, যে লময় হজরত 

নবি (ছাঃ) মক্কা শরিফ অর্ধিকার করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি 

নিজের উম্মতকে পার্ট ও রুমের রাজ্য অধিকার করার প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করিয়াছিলেন। তংশ্রবণে মোনাংফক ও. যিহুদীগণ 

বলিয়াছিল, মোহম্মদ (ছাঃ )এর সহিত পারশ্য ও রুম রাজ্যের 
কি সম্বন্ধ! এইরূপ আশা মুদূর-পরাহছুত।! পারশ্য ও রুম 
অধিবাসিগণ এত উন্নত ও শক্তিশালী যে, এইরূপ আকা কার্যে 

পরিণত হওয়া অসম্ভব। (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) যে মা 
ও মদিন। অধিকার করিয়াছেন, ইহাই তাহার পক্ষ বথেষ্ট, পারশ্যু 

ও রুম রাজ্যের আশ! কর! বিড়ম্বন। মাত্র। সেই সময় এই ছইটা 
আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

হজরত আমর বেনে-আওফ বলিয়াছেন, আহুজাব যুদ্ধের 
দিবস হজরত নবি (ছাঃ) গর্ত খননের জন্ত একটী রেখ! টানিয়। 

দিয়। প্রত্যেক দশ ব্যজির জন্য ৪০ হস্ত পাঁরিমিত স্থান বিভাগ 

করিয়! দিয়াছিলেন; আমর বলেন, আমি, ছালমান ফাগ্সি, 

হোজায়ফা, নোমান ও অন্যানা ছয় জন আনছার ৪৭ হস্ত পরিমিত 

স্থানে পরিখ! খনন করিতে ছিলাম, এমতাবস্থায় খোদাতায়ালা 

গর্তের মধ্য হইতে একখানা! গোলাকার বিরাট প্রস্তর বাহির 
করিলেন, উহাতে আমাদের কুঠার চুর্ণ হইয়া গেল এবং আমরা 

মন! সমস্যায় পতিত হইলাম। তখন আমরা হজরত ছালমান 

(রাঃ)কে এই সংবাদ সহ হজরত নবী (ছাঃ )এর নিকট প্রেরণ 

করিলাম । তত্শ্রবণে হজরত তথায় উপস্থিত হইয়। ছাঙ্গম ৷ এ 

হস্ত হইতে কুঠারখান! লইয়। প্রস্তরের উপর আঘ'ত করাঁয়-উছ 

্ি 
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ছিখগ্ড হইল্সা গেল এবং উচ্থার সধা হইঞ্চে বিহযাতের সায় জো ভি 

প্রকাশিত হইয়। উক্ত স্থানকে আলোকিত কারয়া ফেজ. বেজ 
উচ্। অন্ধকার রাত্রে একটা প্রদীপে । হ্যায় তই । ইহার্ডে হজরত 

ও সুছলমানগণ আল্লাহোন্মাফ বর ধ্বনি উচ্চারণ করিলেদ। হজরত 
বজিলৈন। ইছাতে আমার পক্ষে শামদেশের হিয়ার” নামক 

কামর অট্রালিকাগু!ল ও খছরু পরহেজের শহকগুলি গ্রকাশিত 

হইল) পড়িয়াছে। দ্বিতীয়বার আঘাত করিলে, একটী জ্যো1ত: 

প্রকাশিত হইল, উচ্ছাতে রুম রাজোর লোহিত বর্ণের অস্টালিকা- 
গুলি ত্বাহার সমক্ষে প্রকাশিত হুইয়া পড়িল। তিনি তৃতীয়বার 

আঘাত করিলে, একটী জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল এবং তাহায় 

পক্ষে এমণের “ছানয়া”র অট্রালিকাগুলি প্রকাশিত হইয়৷ পড়িল। 

এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) তাহাকে সংবাদ প্রদান 

করিলেন ষে, তাহার উম্মতের উপরোক্ত রাজ্যগুলে অধিকারভূক্ত 
করিয়া লইবেন। তুমি উহার সুসংবাদ মুছলমান(দগকে প্রঙ্গান 

কর। তৎআবণে মোনাফেকেরা বলিতে লাগিল; তোমরা কি 

তোমাদের নৰীর ব্যখহারে আশ্চর্য্যন্বিত হুইতেছ না? তিনি 

€তামাদিগকে অলীক প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছেন) তিনি 
বঙ্গিতেছেন ষে, তিনি মদিন। হইতে 'ছিয়ার।' ও খছরুর শহরগুলি 

দেখিতেছেন এবং তৎসমস্ত তোমাদের অধিকারতুক্ত হইবে। 
এদিকে তোমর। এত ভীত ৫য, সম্মুখ-সমরে যুদ্ধ করিতে অক্ষম 
হইয়া পরিখ। খনন করিতেছ, সেই সময় এই আম্বত দুইটী নাজেল, 
হইয়াছিল। 

আয়তের অর্থ «ই যে, তুমি বল, £হহ মোহম্মদ, হে আল্লা 

তুমি শক্তির অধিপতি, লোকের! যে কোন বিষয়ে শক্তি প্রদত্ত 
হয়, তোমার শক্তিতে শক্তিশালী হয় তোমা ব্যতীত কেহ কোন 

কার্যে শকিশালী হইতে পারে ন। ইহা! এম।ম রাজির হর্ণনা। 
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রাশ্যাক প্রণেতা বলেন, তুমি প্রত্যেক রাজ্যের অধিপন্ধি, 

প্রত্যেক রাজ তোন্সার ক্ষমতা কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। : তৃক্সি' 
যাহাকে ইচ্ছ। কর, পাধিব রাজ্য-এশ্বধ্য প্রদান কর, যাহার নিকট 
হইতে ইচ্ছা! কর, রাজা এশ্বরয কাড়িয়া লইয়া থাক। 

কেহ কেছ ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ;_তুমি যাহাকে 

ইচ্ছা কর, নবুয়ত (আধ্যাত্মিক রাজ্য) প্রদান কর, আর যাহাকে 
ইচ্ছা! কর, এই রাজ্য হইতে বঞ্চিত কর। 

মিহুদীর। বিশ্বাস করিত যে, নবুয়ত বনি-ইআয়েলদিগের মধ্যে 
চিরস্থায়ী হইবে, কিন্ত খোদা উক্ত বংশ হইতে নবুয়ত কাড়িয়া 
লইয়। আরবদিগের বংশে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে প্রদান 
ফরিয়াছিলেন। 

হে খোদা, যাহাকে ইচ্ছা কর, লচায়তা করিয়া ও সৎকার্ধে 

ক্ষমত] প্রদান করিয়া ছুনইয়! ও পরজগতে উন্নত কর, আর 
যাহাকে ইচ্ছ। কর, এক জগতে কিম্বা ভয় জগতে অবনত কর। 

এই আয়তে যে ১৪ “ইয়াদ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উক্ত শব্দ কি, 
তাহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান ব্লয়াছেন, 

উহা! মোতাশাবেহ শব, উহার অর্থ খোদার উপর গ্কস্ত করিতে 
হইবে, উহা আল্লাহতায়ালার একটী ছেফাত। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, উচ্থার অর্থ শক্তি! 

লাম! আলুছি উভয় প্রকার মত উল্লেখ করিল! বলিয়াছেন, 

“ইাদ' ছেকাত বর্তৃক যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হয়--যে ছেফাতের 
অর্থ জ্ঞানের অগোচর। 

অঙ্গ তোমার জসীম ক্ষমতায় যাবভীষ় কল্যাণ সাধিত হয়, 

তৃমিই নিজের ইচ্ছ। অনুসারে উহার পরিচালনা কিয়া গ্রাক, 
ভোমা বাড়ী উচ্াতে আন্ত কাহারও কর্ক্ঘ নাই । . 

.. নিশ্চয় তুমি প্রত্োর বিয়গ্্রেরে উপর শকিশাজী। সুমি 
্বাত্রিকে ছোট করিয়া উক্ত প্রকার সময়কে দিবসে যোগ করিয়। 
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থাক, এইরপ দিবসকে ছোট করিয়া উক্ত পরিমাণ সময়কে 

"“রাতিতে ধোগ করিয়। থাক, অর্থাং জগতের পরিচালন! তোমার 

কর্তৃত্বাধীনে আছে। 

তুমি মৃত হতে জীবিতকে বাহির কর এবং জীবিত হইতে 
স্বৃতকে বাহির কর, ইহার কয়েক প্রকার ব্যাখ্য। বণিত হুইয়াছে। 

(১) কাফের হইতে ইমানদারকে এবং ইমানদার হইতে 

কাফেরকে বাহির করিয়া থাক--যেরপ আজর হইতে হজরত 

এবরাহিম ( আঃ )কে এবং হজরত মুহ ( আঃ) হইতে কানয়ানকে 

বাহির করিয়াছিলে। 

(২) অপবিভ্র বস্ত হইতে পবিভ্র বস্তকে এবং পবিত্র হইতে 

জপবিভ্রকে বাহির করিয়া থাক। 

(৩) তুমি বীধ্য ওডিম্ব হইতে জীব ও পক্ষীদিগকে এবং 

জীব ও পক্ষীকুল হইতে বীর্য্য ও ডিস্ব বাহির করিয়া থাক । 

(«) তুমি বীঞ্ষ হইতে শীষ ও আটি হইতে খোর্মমা। বৃক্ষকে 
বাহির করিয়৷ থাক কিনব! ইহার বিপরীত ভাব করিয়া থাক। 

তুমি যাসাকে ইচ্ছা হয়, বিনা হিসাব জীবিক! প্রদান কর, 

ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে। 

(১) তুমি যাহাকে যে পরিমাণ ইচ্ছ!। কর জীবিক। প্রদান 

কর, কেহ ইহার হিসাব গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা! তোমার 
উপর কাহারও কর্তৃত্ব চলে ন!। 

(২) তৃমি যাহাকে ইচ্ছা কর, চিরিক জীবিকা প্রদান 

'কবিয়া থাক। 

(৩) তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর যোগ্যতা অনুসা নহ্থে, 

বরং অনুগ্রহ করিয়া জীবিকা প্রদান করিয়া থাক।-_-ক্ 

২৪৪৫---৪৪৯, রু ১1৫৪৫-৫৫০। 
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(২৮) এই আয়ত নাজেল হওয়! সম্বন্ধে কয়েকটা রেওয়াএত 

উল্লিখিত হইয়াছে ;-- 
(১) একদল য়িছদী, একদল মুছলমানের ৷ নিকট উপস্থিত 

হইয্লাছিল, উদ্দেশ্ট এই যে, তাহাদিগযক ধর্মচ্যুত করিয়া ফেলে। 
এই হেতু রেকায়া, আবছুর রহমান ও ভইদ উক্ত যুছলমানদিগকে 

য়িদিদিগের সংআ্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন এবং যেন তাহার! 
ইহার্দিগকে ধর্শচ্যুত করিয়া ন! ফেলে, এজন্য সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে বলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

(২) মোকাতেল বলিয়াছেন, হাতেব প্রভৃতি কয়েক জন 

ছাহাব! মক্কার কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতেন, এই 
হেতু উহ! নিষিদ্ধ হওয়ার জন্ত এই আয়ত নাজেল হহয়াছিল। 

(৩) আবছুল্লাহ বেনে ওবাই এনং তান্ভার অনুচরের! গিছ্দী 
ও মোশরেকদিগেকে ভালবামিত, তাহাদের নিকট সংবাদ 

পৌছাইয়! দিত এবং তাহার! কামন1 করিত, যেন তাহারা, হজরত 
নবী (ছাঃ )এর উপর জয়যুক্ত হ সেই সময় এই আয়ত নাজেল 
হইয়াছিল। 

(৪) একদল য়িছদশী হজরত ওবাদা বেনে ভামেতের সহিত 

সন্ধিসৃত্রে আবদ্ধ ছিল, আহজাব যুদ্ধের দিবস তিনি হজরতের 
নিকট অন্-রাধ করেন যে, আমার সঙ্গী ৫ শত গ্িহাদীকে এই 

যুদ্ধে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হউক, সেই সময় এই 

আয়ত নাজেল হইয়াছিল 
আয়তের অর্থ এই যে, ইমানদারের1 যেন ইমানদারগণ ব্যতীত 

কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যদি কেহ এইরূপ করে, 
তবে সে কিছুতেই খোদার বন্ধুগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে 
পারে না, কিন্বা সে খোদার ..দীনাবলম্বিগণের মধ গণ্য হইতে 
পারে না। 
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কোর-আনে এই মন্দের আরও কতকগুলি আয়ত আছে; 

(১) ৮০১১ ৬+ 8৬ 1১০ ঠ "তোমরা ইমানদারগণ রী 
অন্ককে অত্বরহ্গ (বন্ধু )্থির করিও ন1।” 

(১) ৮ ১০ ৬৭ ৩১১৮১] ১৮] ) ৮3৬ ৬ ৬ 

(৮) 

*তৃমি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস করে, এই 
সম্প্রদায়কে আল্লাহ ও তাহার রাছুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, এইরূপ 

লোকের সহিত গ্রীতি স্থাপন করিতে পাইবে না ।” 

(৩) +৩৮) ৬9৩১১] ) ৭৯0] 1১৬৩ 5 

*তোমরা িছুদী ও ্রীষ্ঠানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।” 

(৭) +৩/৮১১০১ ০০৩০ 14২৩০ ১1 ৬৭০ ও ও 
“ছে ইমানপারেরা, তোমার) আমার শক্র ও তোমাদের শত্রুকে 

বন্ধুরূপে স্থির করিও না।” 
(৫) ০০৭ ৯৬৮) ৬০ ওপাশ] ১৮০৪০ ১ 

“ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পরস্পরে বন্ধু হইবে ।” 
এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইমানদারের1 রাফেরের বন্ধু হওয়ার 

তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে »₹__ 

(১) এই যে, ইমানগ্গার ব্াক্তি তাঙ্কার কোকরের উপর 
রাত্রি থাকে এবং এই জন্তই তাহাকে ভালবাসে, ইহ নিষিদ্ধ, 

কেনন! যে ব্যক্তি এইরূপ করে, সে তাহার ধর্মে তাহাকে সত্য- 

পরায়ণ ধারণ! করে, আর কাফেরি কার্যযকে সত্য ধর্ম ত্বানা ও 

কাফেরির উপর সন্ত হওয়া! কাফেরি কার্য্য। কান্েই এইরূপ 
ব্যক্কির ইমানদ্ার থাক। অসন্ভব। 
(৫৯) প্রকাশ্ত ভাবে ছুনইয়াত্তে তাহাদের সহিত সম্ঘাবে 

জীবন যাপন করা, ইহ! নিষিদ্ধ নছে। 



৩য় পারা তেলকর রোছোবস্প্ছুন। আলো-এমরান ! ৬২৯ 

€৩) তাহাদের পক্ষ জমর্থন কক, তাহাদিগকে 'সন্কায়ত! 
কর। ও ভাহাদের সহিত সহামুডুতি প্রকাশ করা, আত্মীয়তার 
জনই হউক, আর ভালকাসার জন্তই হউক, ভাহাদের ধর্ম বাতীল 
বলিয়। বিশ্বাস করিয়া এরূপ করিম, কাঁফের হুইবৈ না, কিন্তু 
ইহ! নিষিদ্ধ, কেননা এই অর্থে বন্ধুত্ব চ্ছাপন করিলে, কখন 
তাহাদের রীতি পছন্দ করার ও ঈনকে ভাল জানার মত স্ৃত্টি 
করিয়৷ থাকে, ইহাতে ইছলাম-চ্যত হইতে হয়, এই হছে খোদ। 
ইহার জন্ত তাড়ন। করিয়াছেন । 

বায়ানোল-কোর-আনের ২১১১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 7-- 
কাফেরদিগের সহিত তিন প্রকার ব্যবহার হুইয়! থাকে, (১) 

মোওয়াঙ্গাত ১ (্ীতি প্রণয়), (২) মোদারাত £)১ 
€প্রকাশ্ট সন্ভাব ), মোওয়াছাত ১.১” উপকার কর!। গ্রীতি-প্রণয় 
কোন অবস্থাতে জায়েজ নে, 

০০ ৮১৮০ শিখ ৮১৮) ৬9৩০১ ১ ০৫৮ 10১৬৩ 

৮১) (67১৫) ৬৪১১৫ 19১ ১ -6৫১ &30$ নিএত, ১৮০৬ ৬০) 

এই আয়তদ্বয়ে উহ! প্রমাণিত হয়। 

প্রকান্ট সৌজন্ততা ও সন্তাব, উহ! তিন অবস্থাতে জায়েজ 
হইবে, প্রথম ক্ষতি মোচন কর! উদ্গেষ্টে, দ্বিতীয় কাফেরের 
ছেদা এত প্রান্তির আশায়, তৃতীয় অতিথীর সন্মান উদ্দেশ্যে । ইছ 
ব্যতীত নিজের কল্যাণ কামনায়, অর্থ ও সম্মান বাধ উদ্দেষ্টে 
জায়েজ হুইবে না, বিশেষতঃ যখন দানি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, 
তখন এই দিত্রতা ও মিলন সমধিক হারাম হইবে ।' 

এই আয়তে ক্ষতি মোচন করার অবস্থাকে পৃথক ভাবে বর্ণন! 
করা হইয়াছে। 

হেদাএক্ঠ উদ্দেন্টে সন্ভাব প্রকাশ কর! ছুরা আবাছে উল্লিখিত 
হুইয়াছে। 

সং 
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অতিথ্ীর সহিত সন্ভাব প্রকাশ কর! বনি-ছবিকফ সংক্রাত্ত 
হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে। 

নিজের অর্থ ও সম্মান বৃদ্ধি উদ্দেশে তাহাদের সহিত সন্ভাব 
স্থাপন কর। ৪) ৮১ ১১৩ ৬১৯৬: এই আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

দারোল-হরবের কাফেরদিগের উপকার কর! জায়েজ নহে, 

অন্যান্য কাফেরদিগের উপকার কর! জায়েজ হইবে, ইহ] ছুর। 
মোষতাহেনার আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে । 

বেদয়াতি ও কাছেকদ্িগের ব্যবস্থা! ঠিক উপরোজ প্রকার 
হইবে। 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, কাফেরদিগের সাহায্য 

গ্রঠণ কর! যায় কিনা, তাহাই বিবেচ) বিষয়। আমাদের মজহাবে 
ও মধিকাংশ বিছ্বানের মতে মোশরেকদিগের সহিত সংগ্রাম কালে 

তাহাদের সঙ্থায়তা গ্রহণ করা ও তাহাদিগকে পুরষ্কার দেওয়! 
জাতেজ হইবে, কিন্তু মুছলমান বিদ্রোহিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর! 

কালে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ কর! জায়েজ হইবে না। 

হজরত আএশা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, 
হজরত নবি (ছাঃ) বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হইলে, একজন শক্কি- 

শা, সাহসী মোশরেক তাহার অনুনরণ করিয়াছিল, : : 

তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু হজরত বলিলেন, 
তুমি প্রত্যাবর্তন কয়, আমি মোশরকের সাহায্য লইব না। এই 

হাদিভটী মনছুখ হইয়া গিয়াছে, কেননা হজরত (ছাঃ) বনি- 
কোয়ানক1 সক্প্রদায়ের গিুদিদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এব তাঙ্বাদিগকে পুরফার দিয়াছিলেন। 

আরও হাওয়াজেন যুদ্ধে ছাকওয়ান-বেনে ওমাইয়ার সহায়তা 
গ্রহণ, করিয়াছিলেন । 

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যদি কাফেরদের সহায়গার আবম্টাক 

হয় এবং তাহাদের উপর বিশ্বাস কর] বায়, তবে ত'হাদের 
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সহায়তা গ্রহণ কর! জায়েজ হইলে, নচেৎ জায়েজ হইবে লা। 

এই মত দ্বার! উভয় প্রকার হাদিছের মধ্যে সমতা স্থাপিত ভটয়া 

গেল। কোন সৃশ্ষতত্ববিদ বিগ্ান বলিয়াছেন, যদি কেহ লাঞ্ছিত 

ভাবে প্রবল কাফেরের সহায়ত গ্রহণ করে, তবে ইহ] নাজায়েজ 

হইবে ( যদি কেহ প্রবল হুইয়। দুর্বল কাফেরের সহায়তা গ্রহণ 

করে, তবে ইহা জায়েজ হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হষ্টয়াডে । 
কাফেরদিগকে গোলাম, সেবক বানান শরিয়তে জায়েজ আছে। 

ইহা উৎকৃষ্ট মত। 
কতক বিদ্বান এই আয়তের প্রমাণে বলেন, ক'ফেরদিগকে 

রাজকর্মাচারি ও সরকারি বিষয়ের কর্তা! নিয়োজিত করা জায়েজ 
হবে না। এইরূপ তাহাদিগকে ছালাম ও সম্মান কর! জায়েজ 

হইবে না। 
আল্লাম। আলুছি বলিয়াছেন, যদি কেহ কাফের পুত্রের সেছ 

অন্তরে পোষণ করে, কিম্বা অনিচ্ছায় কোন কাফেরের প্রমে 
মাতোয়ারা হয়, তবে ইহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া ক্ষমার পাত্র 

হইতে পারে। 
ততপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 

কিন্তু যদি তোমরা কাফেরগণ কর্তৃক বিশেষ ভাবে আতঙ্কিত 

হও, ( তবে বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতে পার )। ইহাকে আরবী ভাষায় 

'তকইয়া' ০১) বলা হয়। 
এমাম রাজি বলিয়াছেন ;স্ 

গতকিইয়ার কয়েক প্রকার ব্যবস্থা আছে +__ 

(১) তকিইয়। এ সময় হইতে পারে-__যখন কোন বাক্তি 
কাফেরদিগের মধ্যে অবস্থিতি করে এবং তাহাদের কর্তৃক নিজের 
প্রাণ ও অর্থের ক্ষতির আশঙ্কা! করিতে থাকে, এমতাবঙ্থায় রসন। 

দ্বার! তাহাদের সহিত বিনয় ভাব প্রকাশ করিবে, রসনা দ্বারা 
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শরুত।. প্রকাশ করিবে না, বরং গ্রীতিগ্প্রণয়ের আভায় প্রকাশিত 
স্ব, এইরূপ কথা বল] জায়েজ হইবে, কিন্তু অস্তরে উহার বিপরীত 
ভাব (পোষণ করা জরুরি। প্রন্তোক কথায় এরূপ ভাষা ব্যবছার 

রূররেস্প্যাহার অস্পঃ& অর্থ স্প্$ অর্থের বিপরীত হয়, তকইয়া 
'অস্ধরের ভাব পরিবর্তন করিতে পারে না। 

(২) যদি কেহযে স্থানে তকইয়! করা জায়েজ হইতে 
পারে, তথায় ইমান ও সম্য কথা প্রকাশ করে, তবে উহ! জায়েজ 

হইবে। ত 
, হ্থাছান বলিয়াছেন, মিথাক মোছায়লাম] হজরত নবি (ছাঃ)এর 

দুইজন ছাহাবাকে ধৃ করিয়। একজনকে বলিয়াছিল, তুমি কি 
হজরত মোহম্মদ (ছাঃ )কে আল্লাহতায়ালার রাছুল বলিয়। সাক্ষ্য 

প্রদান কর ? তিনি বলিলেন, ই, হা, হ। তগপরে মোছায়লাম। 

বলিল, তুমি কি আমাকে আল্লাহর রাছুল বলিয়া স্বীকার কর? 
তিনি বলিলেন, ই! । সে নিজেকে বনি-হানিফ। সম্প্রদায়ের রাছুল 
ও হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে কোরাএশদিগের রাছুল বলিয়া 

দাবি করিত। তৎপরে লে তাহাকে যুক্তি প্রদান করে। 
অবশেষে মোছায়লাম দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, তুমি কি 

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)কে রাছুল বলিয়া স্বীকার কর? তিনি 
বলিলেন, হ।। তশুপরে সে বলিল, তুমি কি আমাকে রাছুল 

বলিয়। ত্বীকার কর? তিনি বলিলেন, আমি বধির। সে 
তাহাকে হত্যা করিল। হঞ্জরত ইহ! শ্রবণে বলিয়াছিলেন, এই 

নিহত ব্যক্তি নিজের বিশ্বাস ও সত্যতার উপর চলিয়া গিয়াছে, 
ইচ়ার পক্ষে ধশ্যবাদ হউক। প্রথম ব্ক্তি মোবাহ্ কার্ধ্য 

করিয়াছে, ইছার কোন দোষ না । 
০৬৪১৩ ৬৪৭ 5১) ১1 ১] কোর-আনের এই আয়তে 

উপরোক্ত মত সমধিত হয়।  ... | 
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(৩) বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এ্রকাশ ঝর সন্বদ্ধে তকিইয়! জারটেজ' 

হইবে কখন দীন প্রকাশ কর। সম্বন্ধে উহ! জায়েজ হইবে, কিন 

অন্ত লোকের ক্ষতি হয়, এরূপ বিষয়ে ভকিইয়া করা জায়েজ মে । 

08) নিজের প্রাণ রক্ষার জন্ত তকিইয়া জায়েজ হইবে, 

এইরূপ অর্থ রক্ষা কর! উদ্দেশে উহ। জায়েজ হইতে পারে। 

(৫) মোজাহেদ বলিয়াছেন, তকিইয়ার হুকুম মনদ্থুখ 

হইয়াছে, কিন্তু হাছান বলেন, এই হুকুম কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল 

থাকিবে, ইহাই সমধিক উৎকৃষ্ট মত। 

আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন;_এই আয়তে 'তকিইয়া” 

জায়েজ হওয়া সপ্রমাণ হয়। | 

বিছ্বানগণ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নিজের প্রাণ, সম্রম ও. 

অর্থ শক্রদ্রিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা । যদি কোন ইমানদার 

এরূপ স্থানে থাকে যে, বিপক্ষ দলের অত্যাচারের আশঙ্কায় নিজের 

দীন প্রকাশ করিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে নিজের দীন 

রক্ষা করিতে পারে, এইরূপ স্থানে ছেজরত কর! ওয়াজেব হইবে, 

তাহার পক্ষে তথায় থাকা, নিজের দীনকে গোপন ফরা এবং 

ছুর্ধলভার আপপ্তি উত্থাপন কর! জায়েজ হইবে না, কেমদা 

আল্লাহতায়ালার জমি বিস্তৃত । তবে হা, বালক, স্ত্রীলোক, অন্ধ ও. 

কারারুদ্ধ ব্যক্িদিগের স্তাঘু হেজয়ত ত্যাগ করার শরিয়ত 

সঙ্গত আপত্তি থাকিলে, তথায় অবন্থিতি কর! জায়েজ হুইবে। 

যদি শক্রয্না। তাহার কিন্বা! সম্তানদিগের অথব1 পিতা মাতার 

ঞ্রাণছুত্যার বা খাঘ্ধ অবরুদ্ধ করিয়! প্রাণ নষ্ট করার ভীতি প্রদর্শন, 

কর এবং €স উত্ত ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার প্রবল ধারণ] কষে, 

ভবে শক্রদিগের সহিত থাকিয়া গ্রয়োজন মত সহযোগিত। দ্বার? 

জায়েছ হইবে এবং নিজের দীনের রক্ষা! কয়ে তথ! হইতে গলায়: 

করার ছলনা করিতে চেষ্টা করা ওয়াজের হইবে । আর বাটি 
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কোন স্বার্থ নষ্ট করার, সামান্য পরিমাণ প্রহার করার কিন্ব। 

খোরাক সছ বন্দী করায় ভীতি প্রদর্শন করে, তবে তাহাদের 
লহযোগিত। কর] জায়েজ হইবে না। 

আর প্রথমোক্ত অবস্থায় সহযোগিতা করা জায়েজ হলেও 

যদি নিজের ধর্ম প্রকাশ করে, তবে ধর্ধের দৃঢ়তা বলিয়া গণা 
হইবে, যদি এজন্ত নিহত হয়, তবে সে নিশ্চয় শহিদ বলিয়। গণা 
হইবে । 
আর বদি বিষয়-সম্পত্তি, রাজ্য ও প্রতৃত্ব লইয়া! অন্ত মুছলমানের 

সছিত বিরোধ হয় এবং মহ! ক্ষতির আশঙ্কা হয়, তবে তথা 

হইতে হেজরত কর। ওয়াজেব হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের 

মতভেদ হইয়াছে । কেহ উহ! ওয়াজেব হওয়ার মত ধারণ 

করিয়াছেন, কেহ ওয়াজেব না হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন। 

কেহ বলিয়াছেন, সত্য মত এই যে, যদ্দি সে নিজের কিন্ব। আত্মীয় 
খ্বজনদিগের প্রাণের আশঙ্কা করে, অথব। অতারক্ত ভাবে নিজের 

সম্ভ্রম হানির আশঙ্ক। করে, তবে হেজরত কর! ওয়াজেব হইবে, 
কিন্তু এই হ্হেজরতে ছওয়াব হইবে না। 

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, কাফের, পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারিদ্িগের 
বন্ত্রণ হইতে রক্ষা পাওয়া ও তাহাদের ছুর্ণাম হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার ও সম্ত্রম রক্ষা করার উদ্দেশে তাহাদের সহিত মিষ্ট ও. 

রম কথ ব্যবহার করা, তাহাদের সমক্ষে সহাস্য বদনে উপস্থিত 

হওয়া, আমোদ আহ্লাদ করা এবং তাহাদিগকে কিছু দান কর! 

নিষিদ্ধ লহে, বরং শরিয়ত-সঙ্গত ভকিইয়া হইবে, ইহা ছুম্নত হ্টবে, 
হুজরতের অনেক হাদিছে ইহা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ আছে। 
এস্থলে হুটী সম্প্রদায় আছে--ভাহারা ভ্তায়ের সীমা অতিক্রম 
করিয়াছে, এক খারিজি সম্প্রদায়--তাহাদের মত এই যে, অর্থ, 
প্রাণ ও সম্্রম নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলেও দীন রক্ষার জন্ত তকিইয়। 
কর। জায়েজ হইবে না। 
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দ্বিতীয় শিয়! সম্প্রদায়--ইহাদের একদল বলিয়! থাকে, সামা 
ভয় বা লোভের জন্ত কাফেরি প্রকাশ কর] জায়েজ, বরং ওযাজেক। 
তাহাদের মানিত এমামগণ ছুক্সিদিগের মজহাবের অনুকূলে যে 

সমস্ত কাধ্য করিয়াছেন, তাহারা তৎসমত্তফে 'তকিউয়া' বলিয়! 

প্রকাশ করিয়াছেন, এই তকিইয়াকে তাহার! মজহাবের মূল মন্ত্র 
স্থির করিয়াছেন এবং তাহাদের মজহাবের সমস্ত মছল] এই 

ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, এই মতটী তাহাদের মধ্যে 
অতি প্রসিদ্ধ, এমন কি ইহা নবিগণের 'দীন' বলিয়া প্রকাশ 

করিয়াছেন, প্রথম তিন খলিফার খেঙ্গাফত বাতীল কর! তাচাদের 

মূল উদ্দেশ্যে, এই হেতু তাহার! এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, 
খোদা তাহাদের এই মনক্কামন। কখনও সিদ্ধ করিবেন ন1। 

ততপরে আল্লামা আলুছি শিয়াদের নহক্মেলাল-বালাগাত, 

কোলায়নি ইত্যাদির এবারত উদ্ধৃত করিয়! শিয়াদের বাতীল মত 
খণ্ডন করিয়াছেন। 

বায়ানোল-কোর-আনের ২১২ পৃষ্ঠায় শিয়াদের তাঁকইয়ার 

খণ্ডন কর। হইয়াছে। 

তগপরে আল্লাহ বলিতেছেন ;-- 

খোদাতায়াল। ভোমাদিগকে তাহার জাতের শাস্তি হইতে 

ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। আবু মোছলেম ইহার ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের জাতের ভয় দেখাইতেছে, 

তোমর! ভাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া শাস্তির উপযুদ্জ হও না। 

স্বয়ং আল্লাহ যে শাস্তি প্রদান করিবেন, তাহ? সমস্ত প্রকার শান্তি 

অপেক্ষা সমধিক কঠোর হইবে, একে ত তাহার শাস্তি অসীম, 
দ্বিতীয় তাহার শাস্তির গতিরোধ করার শক্তি কাহা৪ও নাই। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, উহার দ্বিতীয় প্রকার, অর্থ হতে 
"পারে ১ 
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অর্থাৎ খোদা কাফেরদিগের লহিত বন্ধুত্ব করা হইতে তোমা" 
দিগকে মিষেধ করিতেছে। | | 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই গ্থুলে খোদার উপর “নফিছা? 
১৪ শর্ক প্রয়োগ কর! হইয়াছে, খোদ] ঘে অর্থে উক্ত শব্ধ দিঙজের 

উপর প্রম্নোগ করিয়াছেন, কোন তুলনা না দিয়! ( বিন অর্থ 
শ্রকাশে ) উহ প্রয়োগ কর! জায়েজ, ইহা ছহিহ যড। আর 
কেহ ফেহ 5) 'নফছ) শবের অর্থ জাত ৩)১ বলিয়া প্রকাপ 
করিয়াছেন। | 

তৎপরে আল্লাহ বলেন, যখন তোমর। খোদার দরবারে 

প্রত্যাবর্তন করিবে, খোদা সেই সময়ের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন 

করিতেছেন !--কঃ) ২৪৪৯---৪৫১, রু, মাঃ, ১৫৫১---৫৫৯1 

(২৯) খোদ! বলেন, তোমর1 কাফেরদিগের সহিত বন্ধুত্বের 
ভাব লোক-নমাজে প্রকাশ কর, কিন্ব। উহ! তোমাদের রক্ষঃস্থিত 

অন্তরে উহ! গোপন কর, কিনব! 'ভকিইয়া? স্থলে যেরূপ ভাহাদের 
বন্ধুত্বের কথ। মুখে প্রঞ্কাশ করিয়া থাক, উহা হেক়ুপ খোদ? 

জামেন। সেইরূপ উহার :বিপরীত ভাব তোমাদের অন্তরে আছে 

কিমা, ভাঙ্কাও তিনি জানেন, ইহা ত সামান্য কথা, তিনি লমন্ত 
আহমাদ ও জমিজের প্রকান্ঠ ও অগ্রকাশ্য সঙ্গত বিষয় অবগত 

আছে বং. তিনি এরূপ শক্তিমান ঘে, প্রত্যেক বিষয়ের শাস্ছি 

দিতে অক্ষম, কাজেই তোরয়া তাহার আদেশ লঙ্ঘন রি 

ফাফেরদিগের অহিত বছুত্ব, করিও মান, . মা ১৫৫৬ 
5 ২8৫১। 
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(৩০) এই আ্তে যে. ৩০] দ্জীাধ। শব আছে, উহার 
অর্থ কোন বস্তর শেষ সীমা, কোন অনির্দিষ্ট অসীম সময়কে 

"আমাদ” বল! হয়। এম্থল্লে উহার অর্থ বিস্তৃত ব্যবধান। কেই 
উহার অর্থ আযুক্কাল ধলিয়াছেন, কেহ বলেন, স্র্ঘ্য উদয়স্থল হইতে 
অস্তস্থল পর্যন্ত গমন করিতে যত সময় লাগে, উহা আমা 

ইইবে। কেহ বলিয়াছেন, ১১১/। ১] এর অর্ধ সুদূর বাবধান, 
ইহাই সমধিক প্রস্কাশ্ট মত। 

আয়তের অর্থ গ্রই যে, কেয়ামতের দিবস যখন প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজের সংকার্ধ্য ও অসংকাধ্যকে নামায়-আ'মালে ( নেকি-বদির 

খাতায়) প্লিখিত কিম্বা! মুত্তিমান অবস্থায় দেখিতে পাইবে, তখন 
আকাতঙ্া করিবে যে, যদি তাহার ও উক্ত দিবসের মধ্যে বন্ধ 

ব্যবধান হইত এবং উক্ত দিবস দেখিতে ন। হইত, উবে ভাজ হইত । 

ইহা হইল, উক্ত ব্যক্তির অবস্থা--যে সংকার্ধ্য সহ অসংকার্ধ্যও 
করিয়াছে, অসৎ কাধ্যের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে এই ধারণায় 

সংকার্য্যের কথা ভুলিয়া যাইবে । আর যেব্যক্তি কেবল অসং- 
কার্ধ; করিয়াছিল, তাহার ত্রাসের মাত্রা আরও 'ক্মধিক হইধে। 

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেবল সংকার্ধয করিয়াছে, তাহার উপরোক্ত 

প্রকার আকাঙা। করায় কৌন কারণ নাই। 

ততৎপরে বলিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে নিজের শাস্তি ভয় 

প্রদর্শন করিতেন্ছেন, যেন তোমরা কোন প্রকার অসৎ কার্ধ্য ন! 
কর। 

- তংপরে গ্াল্লাহ বলেন, ভিনি নিজের বান্দাগখের উপর মন! 
দয় । ইহাকে বুঁধা খায় যে, বাহ্দাগণকে ভীহার কৌগৈর 
ভথ্য করা ও তাহার দক্ষ প্রত্যাশী হওয়া জরুরী 1-রষঠ মাঃ 

8৭1৫815- 
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৪র্ঘ রুকু, ১১ আয়ত। 
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অনুবাদ । 
(৩১) তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, বে 

তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবার্সিবেন, 

ও ভোমাদের জন্য তোমাদের গোনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দিবেন, 

এবং আল্লাহ মহ ক্ষমাশীল মহ] দয়াশীল। 

(৩২) তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ 

পালন কর, অনস্তর যদি তাহার! বিমুখ হয়, তবে মিশ্চয় আল্লাহ 
কাফেরদিগকে ভালবাসেন না । 

(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে ও নৃহকে ও এনরাহিমেক্ট 

বংশধরদিগকে এবং এমরাণের বংশধরদিগকে জগদ্বাসিদিগের উপর 
মনোনীত করিয়াছেন । 

(৩৪) তাহাদের এক অপরের সন্তান এবং আল্লাহ মহ 

শআোতা। মহা জ্ঞাত । 

(৩৫) (তুমি ইহ! স্মরণ কর) যে সময় এমরাণের স্ত্রী 
বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি যাহ! আমার 
গর্ভে আঁ তাহা তোমার জন্য মুক্ত থাকার মানসা করিলাম, 
অতএব তুষ্ি আমা হইতে *সস্তোষ সহ গুণ কর, নিশ্চয় মি, 
মহা ধশ্রাতা মহা ভবাত্তা। 
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(৩১) অনস্ভর যখন সে উহা প্রসব করিল, তখন. বঙ্গিল, 

হে আমার প্রতিপালর, নিশ্চয় আমি উহ] কন্তা প্রসব করিয়ান্ছি, 

অপিচ সে যাহা প্রসব করিয়াছে, আল্লাহ তৎসম্বদ্ধে সমধিক 

অভিজ্ঞ এবং উক্ত পুত্র এই কন্ার তুল্য নহে ও নিশ্চয় তাহাকে 
স্বরয়েম নামে অভিছিত করিলাম এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে এবং 

তাহার সস্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশুয়ে 

ত্যাগ করিলাম । 

(৩৭) অনন্তর তাহার প্রতিপালক অতি উৎকৃষ্ট ভাবে 

তাহাকে মঞ্জুর করিয়! লইলেন ও অতি উত্তমরূপে তাহার প্রাতি-: 

পালন করিলেন এবং জাকারিয়াকে তাহার তত্বাবধায়ক স্থির 

করিলেন, যে কোন সময় জাকারিয়া! মেহরাবের মধ্যে তাহার 

নিকট প্রবেশ করিতেন, তখন তাহার নিকট খাছ সামগ্রী প্রাপ্ত 

হইতেন, (ইহাতে )তিনি বলিতেন, হে মরয়েম, ইহ! তোমার 
জন্ত কোথা হইতে (আসিল 1) (ততুত্বরে ) তিনি বলিতেন, উহ 

আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে ( আগত )। নিশ্চয় আল্লাহ ঘাহাকে 

ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবিক! প্রদান করেন। 

(৩৮) তথায় জাকারিয়া নিজের প্রতিপালকের নিকট 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন-__বলিয়াছিলেন, হে 'আমার প্রতিপালক, 
তুমি নিজের নিকট হইতে আমাকে কোন পবিত্র সন্তান প্রদান 
কর, নিশ্চয় তৃমি প্রার্থনার মহ! শ্রোতা । 

(৩৯) অনস্ত্র যখন তিনি ম়েহরাবের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া 

লামা গড়িতেছিলেন, তখন ফ্যেরুগতাগণ তাহাকে ডাকি 

(বৃবিলেন্, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে এহইয়ার সুমংকাদ প্রজার 
করিডেছেন-_য়িনি স্মান্তান্তায়াজঃর বঝার্যর সত্াতা প্রমাগক্কারী 
ও অগ্রণী ও জিতেক্দ্িয় ও নবী, ্লাুমিগরর স্বর চু্টবের.। 
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(৪০) তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যখন আমি 

সত্যই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি।এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, তখন 

এ অবস্থাতে কিরূপে আমার পুত্র হইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ 

এইরূপ গুরণান্বিত, তনি যাহা ইচ্ছা! করেন, তাহাই করেন। 

(৪১) তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার 

জন্ম একটা চিহ্ নির্ধারণ কর। তিনি বলিলেন, তোমার চিহ্ন 
এই যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত লোকদিগের সহিত 

কথোপকথন করিতে পারিবে না এবং তুমি অধিক পরিমাণ তোমার 

প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং সূর্য্য গড়িয়া গেলে ও প্রভাতে 

তছবিহ পাঠ কর। 

উঠীক্ষা। £__ 
(৩১) এই-আয়ত কি জন্ত নাজেল হইয়াছিল, ইহাতে 

মতভেদ হইয়াছে, হাছান ও এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, হজরত 

নবি (ছাঃ )এর জামানায় কয়েক সম্প্রদায় খোদার প্রেমিক হওয়ার 

ধারণায় বলিয়াছিল, হে মোহম্মদ, সত্যই আমরা খোদাকে ভাল- 

বাসিয়া থাকি। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

(২) জোহাক হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ )-হইতে বর্ণনা 

করিয়াছেন, কোরাএশগণ মক্কা শরিফের মছজেদে প্রতিমাগুলির 

ছেজদা করিতেছিল। হজরত নবি (ছাঃ) তথায় দণ্ডায়মান হইয়। 

বলিতেছিলেন, হে কোরাএশ সম্প্রদায়, সত্যই তোমরা তোমাদের 

পিতা এবরাহিম ও এছমাইল (আঃ)এর ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ 

করিয়াছ, তাহারা ইছলামাবলম্বী ছিলেন। ততশ্রবণে কোরাএশ- 

গণ বলিলেন, আমরা আল্লাহতায়ালার প্রেমের জন্ত এই গ্রতিমা- 

গুলির পৃজা করিয়া থাকি, উদ্দেস্ট এই যে, তাহার! যেন 

আমাদিগকে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করাইয়া! দেয়। সেই: 

সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াফিল। | 
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(৩) :আবু ছালেহ রেওয়াএত করিয়াছেন, যে সময় স্লিছাদীরা 
বলিয়াছিল, আমরাই খোদার পুত্র ও প্রিয়পাত্র, সেই সময় এই 
আয়ত নাজেল হইয়াছিল এই আয়ত নাজেল হইলে, হজরত 

(ছাঃ) উহ গ়িছদিদিগের নিকট উপস্থিত করায় তাহার! উহা 
অস্বীকার করে। 

(8) মোহম্মদ বেনে জা'ফর বলিয়াছেন, নাজরানের 
খৃষ্টানেরা বলিয়াছিল, আমরা আল্লাহতায়ালার প্রেম ও সম্মানের 
জন্য হজরত ইছা ( আঃ)এর সন্দীন ও উপাসনা করিয়া থাকি। 

তাহাদের প্রতিবাদে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

আয়তের অর্থ এই যে, যদি তোমরা আল্লাহতায়ালার সহিত 

প্রেম করার দাবি কর, তবে আমার আরেশ পালন কর, কেনন। 

অলৌকিক কার্যাবলী সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ষে, নিশ্চয় আল্লাহ- 
তায়ালা তোমাদের উপর আমার আদেশ পালন করা ওয়াজেব 

করিয়। দিয়াছেন। 

তোমর। খোদাকে ভালবাস, খোদা তোমাদিগকে 

ভালবামিবেন, তবে তোমরা আমার আদেশ পালন কর, কফেনন। 
যদি তোমরা আমার আদেশ পালন কর, তবে আল্লাহতায়ালার 

আদেশ পালন করিলে, আর যে কেহ খোদার আদেশ পালন 
করে, খোদ তাহাকে ভালবাসেন । 

আরও আমার আদেশ পালন করার অর্থ এই যে, আমি 
তোমাদিগঞফে খোদার আদেশ পালনের, তাহার সম্মান করার ও 

তাহা! ব্যতীত অন্ভের সম্মান না করার দিকে আহ্বান করিব। 
আর ষে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে, তাহার মনের আকর্ষণ উক্ত 
বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবে, কেননা প্রেম প্রেমিককে সম্পূর্ণরূপে 
প্রেম্াম্পদ্দের দিকে বুকাইয়া দেয় এবং অন্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিমুখ করিয়া ফেলে । 



৬% কোর-ত্যান ফারিফ 

জ্ঞাবাযেদ-তন্ববিদ্ বিদ্ধানগথ বন্বিয্াছেন। মন্ধুষ্কের! স্বান্মাহ- 
তায়াঙ্মার সন্মান ও গৌরবের গ্রেম করিয়া থাকে, কিস্বা তাঁহার 
এবাদত ও ছওয়াবের গ্রেম করিয়া! থাক ইহাই ফৌদার রহিত 

তালবাষা করার অর্থ, মুন্ুস্বের প্রের খোদার জাতের সহিত সংশ্লিষ্ট 
হইতে পারে না 

এমাম রাজি ও আল্লামা! -আলুছি লিখিয়াছেন, মারেফাত- 
পন্থিদ্িগের মতে মন্তুষ্তের প্রেম খোদার স্বাতের সহিত হইয়া থাকে, 
বিস্ত এমাম রাজি যে দলীল প্্রীন করিয়াছেন. উহাতে খোদার 
জালালি ও জামালি ছ্েফাতের সহ্কিত প্রেম করার কথা বুঝ যায় 

ষযাত। 

এক্ষথে ইহাই বিছার্সয বিষয় যে, আল্লাহতায়াল। মন্ুম্যদিগকে 

ভাজবাসেন, ইছার অর্থ কি? 

এয়াম, রাঞ্জি রলিয়াছেন, আকায়েদ্র-তত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন, 
খোদাতায়াল! দীন ও ছুনইয়াতে তাহাদের কল্যাণ প্রদান ও 
উপরা'র করার ইচ্ছ। করেন 

ক্কাজি রয়ন্ববি রল্পিয়াছেন, স্টোদা আবাহাদের উপর সন্ধষ্ট হইয়া 
থাকেন. তাহাদের অন্তর হইতে গর্দা। স্বুকন্ধ উঠাইয়। দিয়া গ্লাকেন, 
তাহার দ্ররারের নৈরুট্য প্রদান করিয়া থাকেন এরং তীহার 
পবিত্র নৈকট্যে তাহাকে স্থান দ্ান্র বরিষ্। প্লাকেন। 

সাল্কাম।. আন্কছি বন্দিয়াদের। ছুয়ুইফান্য বেনে ওয়ায়না উহার 
জ্ে বুক্িযছন, খোদা, ছাড়াদিকরে নৈকট্য প্রদান কারেকস। 
কে কেহ রূন, (গাদা তাহাদের উপর রাজি ভূন; রূকর 
রিদ্বান রল্ভিদ্া ছে, আক্মাহতায়াল্লার। কেম একটা রযভাধাবের 
রিযয়-্য়াহার জব্দ খোছ। ব্যতীত কেছু স্বরগৃ নহে । 

: অ্ব ঝাকি ররিয়াযেন, উহার অর্জ এই যে. আক তানধা- 
দিগকে' ছওয়াব প্রদান করেনশ" 



৩য় পার! তেল্কর রোরছানা্্ছুর আলো-এমরান। 4৪ 

তংপরে আল্লাহ বঙ্কোন, যাহারা আল্লাহতায়াজার আদেক 

পার করেন, আল্লাহ তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দেন, 
শ্রাত্তি হইতে নিষ্কৃতি প্রদ্ধান করেন, আল্লাহ হনইক্কাতে বান্দাখঃণর 
গোনাহ ঢাকিয়া রাখেন এবং পরজগতে ত্বাহাদের উপর ময় 
অন্থগ্রহ করেন ।-_-কঃ, ২৪৫৩, রং, মাঠ, ১1৫৫৮ 1 

(৩২) উপরোক্ত আয়ত নাজেল হইলে, আবছুল্লাহ রেনে 
বাই বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) নিজের এবাদ্ূতকে 

খোঁদার এবাদতের তুল্য স্থির করিয়াছেন এবং আমাদিগকে হুকুম 
করিতেছেন যেন আমরা তাহাকে ভালবাষি. যেরূপ থৃষ্ঠানগণ 

(হজরত ) ইছা (আঃ)কে ভালবাসিয়াছেন। সেই সমস্ব এই 
আয়ত নাজেল হইয়াছিল । 

আয়তের অর্থ এই যে, তুমি বল, তোমরা খোদ ও রাছুলের 
আদেশ পালন কর, যেহেতু রাছুল খোদার আদেশ পৌছাইয়। 
খাকেন, এই হেতু তাহার আদেশ পালন করা ওয়াজেব .হইয়াছে, 
পঙ্গাস্তরে বৃষ্টানগণ হজরত ইছ। (আঃ )কে খোদার অংশ ধারণায় 

ভাহার পুজ1 করিয়া থাকেন, এতদতয় বিষয় এক নহে। 
যদি তাহারা খোদা ও রাছুক্খের আদেশ পালন করিতে 

অন্ধকার করে, তবে কাফের হইবে, আর খোদা কাফেরদিগ্ন্রে 
ভাল্তবায়ের না ।- কঃ, মাত, ১1৫৫৯, কুচ ২৪৫৩1৪৫৪ । 

(৩৩) হজরত এবনো-আব্রাঞ্ধ (রাঃ) বলিয়াছেন, ঘিন্ধদরা 

বঙ্গিষ্বাছিল, আমরা এবরাহিম্, এছ্ধহাক ও ইয়াকুৰ ( অঃ )এর 

রঃশধর এক: স্ান্ক। ভাছাহদর দীনের উদ্ধার জাছি, সেই সময় 
এই আয়ত নাক্ধেল্স হুইযাছিঘ। 
অঙ্গ কোন রিদ্ভান বিমান, য়ে য় নাছুরানের ছাপ 
স্বদরন ই (আ:),এর, সন্ধে যর, ভীম! অভির ভরিয়া 
্কাহান্ডে খোদার ধুর উদ্ধনস্থির ককিডাজির, দুই সরু. 

স্্”88 



৩৪৬ কোর-আন শরিফ 

আয়ত নাজেঙ্গ হইয়াছিল । উদ্দেশ্ট এই যে, হজরত ইছা (আঃ) 
মানব-বংশ সম্ভৃত, অন্টান্ত লোকেরা যেরূপ আদম (আঃ) হইতে 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেইরূপ তিনিও ভূমিষ্ঠ হইয়াছিঙ্গেন, কাজেই 
তিনি খোদার পুত্র ও উপাস্য হইতে পারেন না। 
এই আয়তে যে ৬৯/৬। শব্দ আছে, উহার অর্থ সমসাময়িকগণ 

কিম্বা সম শ্রেণীগণ । র 
এবরাহিমের বংশধরগণ বলিয়া এছমাইল, এছহাক ও তাহাদের 

ংশধরণ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, শেষ নবী হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) 
ইহাদের অন্তর্গত থাকিলেন। এমরাণের বংশধরগণ বলিয়া কি 
অর্থ গ্রহণ কর! হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে । কেহ কেহ 
বলেন, ইহার ৬ এমরাণ বেনে ইয়াছহারের পুত্র মুছা ও হারুণ। 
অন্য একদল .বলেন, ইহার অর্থ এমরাণশ্বেনে মাছানের কন্া। 
মরয়ম ও তাহার পুত্র ইছা। 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই ছুরাতে হজরত মরয়ম ও 
ইছার বিস্তারিত জীবনী উল্লিখিত হইয়াছে, অন্ত কোন ছুরাতে 

ইহা এইরূপ বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, অধিকন্ত এই 
ছুরাতে হজরত মুছ। ও হারুণ (আঃ)এর জীবনী উল্লিখিত হয় 

নাই। দ্বিতীয় এই ছুরাতে হজরত মরয়েমের মনোনীত হওয়ার 
বিবর ণ উল্লিখিত হইয়াছে, এই হিসাবে এমরাণের অর্থ হজরত 
মরয়েমের পিতা হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত । 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ৯৯১৬ সমস্ত “আলম? এর অর্থ 
সমস্ত জশ্বন্বাসী হইতে পারে না, কেননা এক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ 
হইবে___আল্লাহতায়াল! হজরত আদম, নৃহ, এবরাহিম ও এমরাণের 
বংশধরগণকে সমস্ত জগঘ্বাসীর উপর মনোনীত করিয়াছেন, এস্থলে 
হজরত আদমের হজরত নূহ ও অন্ত,স্ত সমস্ত নবী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম হওয়া সগ্ুমাণ হয়, আবার হজরত নূহ (আঃ)এর 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-্-ছুরা আলো-এমরান। ৩৪৭ 

হজরত আদম ও অন্যান্য সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হওয়া সগ্রমাধ 

হয়, পক্গানস্তরে এমরাণ ও হজরত এমরাণের বংশধরগণের সর্ববাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম হওয়া প্রমাণিত হয়। ইহ বৈষম্য ভাব স্থূষ্টি করে। 

আরও খোদাতায়ালা বনি-ইআায়েল সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে সমস্ত 'আলমে'র উপর শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রদান করিয়াছি । ইহাতে তাহাদের হজরত মোহম্মদ (ছাঃ ) 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হওয়া সপ্রমাণ হয়। ইহ বাতীল মত। এই 
সমস্ত কারণে সমস্ত আলমের অর্থ সমসাময়িকগণ কিম্বা সমশ্রেণীগণ 

(অর্থ) লওয়। জরুরি, ইহাতে বিরোধ ভাব ভঞ্জন হইয়া যায়। 

সমসাময়িক সমস্ত আলম বলিলে, ফেরেশতাগণ উহার অন্তর্গত 

থাকিয়া যান, এই হেতু বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এই আয়তে বুঝা 
ষায় যে, ফেরেশতাগণ অপেক্ষ। নবীগণ শ্রেষ্ঠতর। 

এক্ষণে হজরত আদম, নূহ প্রভৃতি মনিষিগণের মনোনীত 

করার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয় 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, নবি ও রাছুলগণের মনোনীত 

করার অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে পবিত্র নফছ, 

আত্মিক শক্তি ও শারীরিক কামাল দ্বার বিশেষত্ব প্রদান 

করিয়াছেন, এমন কি আল্লাহ তাহাদিগকে রূপে ও চরিত্রে সমস্ত 

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে নিজের গুপ্ততত্ব 
সমূহের রক্ষক, নিজের নাম ও ছেফাত সমূহের বিকাশ স্থল, 
নিজের খাস 'তাজাল্লি' নিক্ষেপের স্থল, নিজের অহি অবতরণের 

স্থল এবং নিজের আদেশ নিষেধ পৌছাইবার উপলক্ষ্য করিয়াছেন । 
উক্ত গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটা হজরত মরয়েম ( আঃ)এর মধ্যে 
পুর্ণভাবে বিরাজিত ছিল। ৃ্ 

একদল বিদ্বান উহার অর্থে বলিয়াছেন, আল্লাহ হজরত আদম 

(আঃ )কে নিজের শক্তিতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাকে সমস্ত 



রং কোর-আন শরিফ 

রিষয়ের নামগুলি শিক্ষা দিয়াছিলেন, ফেরেশতাগণ কর্তৃক ত্বাহার 

ছেত্রদা করাইয়াছিলেন এবং নিদ্ধের বেহেশতে তাহাকে স্থান দি 

করিয়াছিলেন । 

হজরত নৃহ (আঃ )কে প্রথম রাছুলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, 

তাহার জামানার কন্াগণ, ভগ্মিগণ, ফুফিগণ, খালাগণ ও অন্য 

মোহারাম স্ত্রীলোকদিগকে হারাম করিয়াছিলেন, তিনিই আদম 

(আঃ)এর পরে জগতের লোকদিগের পিতা । খোদ! কাকের ও 

ইমানদারদ্িগ্রের সম্বন্ধে তাহার দোয়া কবুজ করিয়াছিলেন । 

হজরত এবরাহিম (আঃ)এর বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও 

কেতাব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) 

তাহাদের বংশ-সম্ভূত, ইহাই তাহাদের গৌরবের বিষয়। 

হজরত ইছ' ও মরয়েম (আঃ)কে জগদ্বাসিদিগের নিদর্শন 

স্বরূপ করিয়াছিলেন। 

আর যদি এমরাণের বংশধরগণের অর্থ হজরত মুছা ও হারণ 

হয়, তধে তাহাদের মনোনয়ন করার অর্থ এই যে, খোদ] হজরত 

মুছা (আঃ)এর উপর তওরাত কেতাব নাজেল করিয়াছিলেন, 

তাহার সহিত কথ। বলিয়াছিলেন। হজরত হারুণ*€ আঃ )কে 

হজরত মুছা (আঃ)এর মন্ত্রিরপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 

হজরত এবরাহিম (আঃ)এর মনোনীত করার কথা ইহাতে 

বুঝা যাইতেছে । ূ 

আরব হজরত মোহম্মদ (ছাঃ )এর মনোনীত হওয়ার কথা 

এবরাহ্িম (আঃ)এর বংশধরগণ হইতে বুঝ। যাইভেছে। 

এমাম' রাজি লিখিয়াছেন, উহার ছুই প্রকার অর্থ হতে 

প্ারে-:(২) এই যে, আল্লাহতায়ালা হুজরত্ আদুমু ও নূহ (আঃ) 

রর দীন স্বনোনয়ন করিয়াছেন। 



ওয় পারা তেল্কর রৌছ্বো--ছুক্ধ। আলো-এমরান। ৬৪৯ 

(২) আল্লাহই ভীহাদিঈফে নি্দনীয় স্মভাধগুলি হঙ্তি 
পবিত্র করিয়ীছিলেন এ্রযং প্রশংসদীয় স্বতাবগুলি গ্বারা রি 

করিয়াছিলেম। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, তাহার! সকলেই এক আরদম- 

ধংশ হইতে উৎপক্ন। | 

কাতাদা এই অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ত্তাহার। নিয়ত, 

কার্ধ্য, শুদ্ধ সগ্কল্প ও অহ্দানিএত সম্বপ্ধে এক মতাবলম্ী ছিলেন । 

যিহুদীয়া বলিত ষে. আমরা এবরাহিম ও এমক্লাণের বংশধর, 

কাজেই আমরা খোঙগার পুত্র ও প্রিয্পাত্র। পক্ষাপ্তিরে খৃষ্টানেয়ী 

বলিত ঘে, মছিহ খোদার পুত্র। কতক লোক ইহ! ধাতীল মত 

জানিয়াও সাধারণ লোকদ্দিগের মন আকর্ষণ করার উদ্চ উক্ত 

মতের পোষকত। করিত । ' তত্প্রতিবাদে খোদা ফলিতেছেম, 

আল্লাহ তোমাদের বাতীল মতগুলি শ্রবণ করিতেছেন এবং 

তোমাদের কদর্যা উদ্দেশ্যগুলি অবগত আছেন, তিনি তদচ্যায়ী 

তোমাদিগকে প্রতিশোধ শ্রদান করিধেন। 

আল্লাহ এই আয়ের প্রথমাংশে নবি ও রাচুলগণের মাহাখ্যে 

কথ। প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার শেবাংশে উক্ত মিথুকদিগকে 

ভীতি প্রদর্শন করিতেছেমস-যাহার। নিজেদিগ:ক গ্াহার্দের ধর্ম” 

বলন্বী বলিয়া দার করিয়া থাকে 1-ক১ ২৪৫%--৪৫৬, ক সান 

১1৫ ৫৯-৮*৫৩৬১ 

(৬৫) এমরানেক্ স্ত্রীর নাঁম হান্সাৎ, ইনি ফাফুজে কন্যা ও, 

হজরত ইস] (আই )এয নানি ছিলেন, ছনি বৃদ্ধা ও বঙ্ধ্যা অবস্থা 

বৃক্ষের ছাত্াতর্গে উপবিষ্ট থাকিয়া এক টা পঙ্গীকে দেখিতে পাইলেম 

€ষ সে নিজের ছান্দাকে খা তক্ষণ ধয়াইভেছে। স্হাত্ভ ভি 

লস্তাঙ্গের জগ্ত আশান্বিত হইয়া বলিলেন, হে খোদা, আমি তোরা 

নিকট মানস করিতেছি যে, যদি তুমি আমাক পেট ধ্তান শদাদ, 



৩৫০ কোর-্আান শরিফ 

কর, তবে আমি তাহাকে বয়তোল-মোকাদ্দছের জন্ত উৎগর্গ 
করিব, সে উহার খাদেম হইবে। ইহাতে তিনি গর্ভবত্তী হইলেন, 
বিবি মরয়েম সেই গর্ভে হইয়াছিলেন, তৎপরে এমরাণ মৃত্যুমুখে 
পতিত হুইলেন। | 

আয়তের অর্থ এই--তুমি স্মরণ কর, যে সময় এমরাণের স্ত্রী 

€ হাল্নাং ) বলিম্াছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার 

জন্য মানশা করিলাম যে, আমার গর্ভস্থিত সম্তানকে বিশুদ্ধ 

তোমার এবাদতের জন্য নিয়োজিত করিব, কিন্ব। গৃজার সেবক 
অথবা গৃজার পাদরিদিগের সেবক নির্দি্ করিব । 

(হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) (মুক্ত ) শব্দের অর্থে 

বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হুনইয়ার জঙ্য কার্য না করে, বিবাহ না 

করিয়া পরকালের কার্যে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহতায়ালার 

এবাদত করে এবং গূজ। ঘরের সেবায় রত থাকে, তাহাকে ১০ 
বলা হয়।) . 

হে খোদা, তুমি সাদরে আমার এই উৎসর্গ গ্রহণ কর। নিশ্চয় 

চুমি মহ! শ্রবণকারী, আমার বিনয় ভাব ও প্রার্থন। শ্রবণ করিয়াছ, 
ভুমি মহা জ্ঞাতা, আমার অন্তর নিহিত সঙ্কল্প অবগত আছ। 

(৩৬) যখন তিনি কন্তা মরয়েমকে প্রসব করিলেন, তখন 

বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি কন্তা প্রসব 

করিয়াছি। তাহাদের নিয়ম এই ছিল যে, যেবাক্তি মছজেদের 

দেবা ও খোদার এবাদতে আত্মনিয়োগ করিত, সে পুরুষ হইত, 
ভ্রীলোক হইত না, তাহার ধারণায় ছিল যে, গর্ভস্থিত সন্তান পুত্র 
হইবে। তাহার মানশ! খোদার দরবারে গৃহীত ন|! হওয়ার 
আশঙ্কায় তিনি ছঃখ ও ক্ষোভে মন্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে 
খোদা, আমি রুম্তা সন্তান প্রসব করিয়াছি, বোধ হয়. আমার 
মনকামনা'প্ুর্ণ হইবে না। 



ওয় পারা তেল্কর রোছোল--ছুরা আলো-এময়ান। ৩৫১ 

; তৎপরে খোদা বলিতেছেন, যদিও উক্ত হান্নাৎ বিবি ভূমিষ্ঠ 
কন্যার অবস্থা অবগত নহে, তথাচ খোদা অবগত আছেন যে, 

তিনি তাহ! দ্বার। বৃহৎ বৃহৎ কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন এবং তাহাকে 

এবং তাহার পুত্রকে জগঘ্াসিদিগের নিদর্শন স্বরূপ করিবেন । 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন, হাম্নাৎ বিবি যে পুত্র সম্ভানের 

আকাঙ্খা করিয়াছিল, সেই পুত্র এই কন্যার তুল্য হইতে পারে 
না--বাহ। আমি তাহাকে প্রদান ফরিয়াছি। 

আর যদি ইহা হান্নাৎ বিবির উক্জি হয়, তবে উহার ছই প্রকার 
অর্থ হইতে পারে-_(১) এই যে, পুত্র সন্তান কন্যা সম্তানের 

তুল্য নহে, বরং নিয়োক্ত কয়েক কারণে কন্যা অপেক্ষ। পুত্রের 

শ্রেষ্ঠত্ব আছে,-প্রথম এই ষে, তাহাদের শরিয়তে পুরুষ ব্যতীত 

ভ্্রীলোককে মছজেদ, গৃজ! ইত্যাদির সেবা উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর 
জায়েজ নহে 

দ্বিতীয়, পুরুষ এবাদতের স্থানের সেবা করিতে সর্বদা রত 
থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জায়েজ হইতে পারে 
না, যেহেতু তাহার খতু ইত্যাদি বিবিধ আপত্তি আছে । 

তৃতীয়, পুরুষ নিজের শক্তিবলে খেদমত করার উপযুক্ত, 

পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক ছূর্বলতা৷ হেতু ইহ! ব্শরতে সক্ষম নহে। 

চতুর্থ, সেবাকার্য্যে ও লোকদিগের সহিত মিলিত ভাবে 
থাকাতে পুরুষের কোন দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, 
কিন্ত স্ত্রীলোকের অবস্থা ইহার বিপরীত । . 

পঞ্চম, লোকদিগের সহিত মিলিত ভাবে থাকাতে পুরুষের 

উপর অপবাদ আসিতে পারে ন', প্ষাত্তরে চিরনীনী অবস্থা 
ইহার বিপরীত । | রঃ 
,- এই-সমস্ত কারণে পুরুষ. লোক সতীলোক অপেক্ষা গিরি 



৩৫ কোয়'জাঁন ধিক 

(২) উত্ত ববি খোঁদীর মহিমী আনে ঈরিয়হী সি, এই 
ছতু বলিয়াছিল, আমি যে সুপ্ত আফকাখা। করিয়াছিলাম। ওই 
খোঈ।-প্রা কন্টা। উদপেক্ষা উত্তম, ফেননা ঈনুহী। নিজের উচ্ট 

যাই। ইচ্ছা ধরে, তদপেক্ষা খোদা ধাঁহা ধরেন, তাহাই ভালি। 
তৎপরে বলিতেছেন ;-+হা্লাং বিধি বলিলেম, জমি উক্ত 

কম্যার নাম মরয়েষ রাখিলাম। ময়য়েন শবের অর্থ এবাদত- 

কারিণী (তাপস) স্ত্রীলোক । তীাঙ্থার এই নাম রাখার উদোশ্ট 

এই যে, খোদা যেন তাহাকে দীন ও ছুনইয়ার বিপদ রাশি হইতে 
মুক্ত করেন। 

এবনে]-কছির বলেন, আয়তে বুঝা যায় ষে১ সন্তান যে. দিবস 

ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিবস তাহার নাম রাখা জায়েজ। 
কয়েকটা হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত ( ছাঃ) উক্ত 

দিবসে কয়েকটী লোকের নাম রাখিয়াছিলেন 

কোন হাদিছে সপ্তম দিবসে আরিক করার, নাম রাখার ও 

মস্তক মুণ্ডন করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 
তৎপরে বলিতেছেন 7.» 

বিবি হান্নাং বলিল, হে খোদা, আমি উক্ত, কন্যাকে এবং 

তাষ্টার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে. তোমার রক্ষণা" 
বেক্ষণে পমর্পণ করিলাম । 

একটা ছুত্র সন্তান মইজেদে সেবক হইবে) ধন তাই এই 
অনি্ীমনী বার্থ ইইখী গে, ৬খন ভিনি খোদার িকুট, বিনীত 
প্রার্থনা করিলেন যে, খোদী যেন উঠে বিতাড়িত শধুতীনের 
চঞ্চ ₹ইচ রিনি টারিগিরিনিনিসী শ্ৈদীভৃক 
'জয়েম?. 

উাহার এই দোয়া মঞ্জুর হইয়াছিল, হজরত ধান, চর 
কোন.সাাম ছুমিষ্ঠ হস শরতান উস্কাক্ষে জ্র্স সায় খাকে, 



৩য় পার! তেলকর রোছোজস্ছুরা আলো"এমরান। ৩৫৯ 

তজ্জন্য সে উচ্চ শবে ক্রন্দন করিয়। থাকে, কিন্তু মরয়েম ও তাহার 

পুত্রকে শয়তান ম্পর্শ করিতে পারে নাই। ৃ 
অন্য হাদিছে আছে, যেকোন অস্তান ভূমিষ্ঠ হয়, শয়তান 

সেই সময় তাহার পার্খথদেশে আঘাত করিয়া থাকে, কিন্ত তজরত 

ইছার .পার্শদেশে অ।ঘাত করা কালে পরদার উপর আঘাত 
করিয়াছিল। অন্য রেওয়াএতে একবার কিম্বা ত্বইবার টিপিয়! 

ধরিবার কথ। আছে ।--এঃ কঠ ই২২০।২২১, ক ২৪৫৭1৪৫৮, 

রুঃ মাঃ) ১/৫৬৩1৫৬৪১ ব?) ২1১৫1১৬। 

ভিপ্রন্বী £ 
গোল্ডসেক স।হব কোব-আনের অনুবাদের ৯৬ পৃষ্ঠার ফুটনোটে 

লিখিয়াছেন ১ 

“মহম্মদ ছাঁহেবেৰ বিবেচনায় মরিয়ম বিবির পিতার নাম 
ইমরাণ। পুনশ্চ ছুনা মরিয়মের ১৯ আয়তে লিখিত আছে যে, 
ষখন ইসা নবীর ছুন্ম হয়। তখন মিহুদীর। ক্রুদ্ধ হইয়। মরিয়মকে 
বলিল, «হে হারুণেব ভগিনী মরিয়ম, তোমার পিতা দুষ্ট লোক 

ছিলেন না এবং তোমাৰ মাতাও বেশ্টা ছিলেন না1৮ এই ছুই 

আয়েতে জান! যায় যে, মহম্মদ সাঞ্ছেব ভুল করিয়াছিলেন যে, 

ইমরাণের কন্যা, যিনি হারুণের ভগিনী ছিলেন, সেই মরিয়মই 

ইসা নবীর মাত।। কিন্তু বল। বাহুল্য যে, সেই মরিয়ম ইসা নবীর 
অনেক শতাব্দী পৃর্ধবে ছিলেন। 

আমাদের উত্তর । 
মরয়েমের পিতার নাম এমরান ছিল, তাহার পিতার নাম 

আাছান ছিল। 

আধার হজরত যুছ। ও হারুণের পিতার 'নাম এমরাণ ছিল, 

তাহার পিতার নাম ইয়াছহার ছিঙ্গ। এই উভয় এমরাণের মধ্যে 

"৪8 ৫ 



৩৫৪ কোরআন শরিফ 

১৮৯০ বৎসর ব্যব্ধান ছিল। এক নামের বন লোক হইয়া থাকে, 

ইছ। বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। এইরূপ হজরত ইছার মাতার নাম 
সরয়েম ছিল, য়িহ্ুদীদিগের বাব! বাখর।' নামক কেভাবে আছে 

যে, হজরত মুছার এক ভগিনীর নাম মরয়ম ছিল, ইহাও বিশ্ময়কর 
ব্যাপার নে, এক নামের বছ লোক হইয়া খাকে। হজরত নবী 

(হাঃ) কখনও এইরূপ মনে করেন নাই যে, হঞঙ্জরত মুছার ভগিনী 
মরয়ম বহুকাল জীবিত থাকিয়া অবশেষে হজরত ইছার মাত! 

হইয়াছিলেন, ইহ! সাহেব বাহাছরের মিথা। অপবাদ। 
তৎপরে ছুর1 মরয়েমে ঘষে হজরত মরয়েমকে হারুণের ভগ্নি 

বলা হইয়াছে, এতৎ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই অগ্নির 

অর্থ সহোদর ভগ্নি নহে, ইহার অর্থ এই যে, তিনি হজরত হারুণের 

বংশধর ছিলেন, কিন্বা হারুণের তুল্য স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। 
আরবী ভাষায় এইরূপ ব্যবহারের যথেষ্ট প্রম।ণ মাছে। 

'কোর-আন শরিফে আছে ;-- 

৬৮৯৯৫ ৯) 1৮ ৬১৯০] ৬ পনিশ্চয় অপব্যগ্লিগণ 

শয়তানদিগের ভ্রাতা (স্বভাব ) বিশিষ্ট )।৮ 
এস্কলে ইহ। অর্থ নহে যে, মন্থষ্য শয়তানের সহোদর ভাই । 

আরবি ভাষায় কোন “তমিমি' বংশধরকে ৯৯ এ ও পহে 
তমিমের ভ্রাতা (বংশধর )* এবং হামদান বংশধরকে ৬১৯৯ ৬৬৭ ও 

ঞ্ছামদানের ভ্রাতা ( বংশধর )” বলা হইয়া থাকে। 

তফছিরে-ছেরাজোল-মনিরের ২1৪২১ পৃষ্ঠায় লিখিত. আছে, 
মোগিয়! বেনে শো'ব! বলিয়াছেন, আমি নাজরাণে উপস্থিত 
হইলে, তথাকার অধিবাসিগণ আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমর! 
কোর-আনে , পড়িয়া থাক যে, ৬১১৩১ 51 & মরয়েম হারুণের 
ভগ্রি, অথচ মুছা! ইছার বহু পূর্বেবে ছিলেন। বখন আমি হজরত 

,ম্নবী (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তাহাকে এতং 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-স্ছুরা আলো-এমরান । ৩৫২ 

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম । তহ্ত্বরে তিনি বলিলেন, ভাহার। 
প্রাচীন নবী ও সাধুপুরুষদিগের নামে নামকরণ করিতেন। 

ইহাতে বুঝা যায় যে, হারুণের ভগ্নির অর্থ হারুণের বংশধর 
কিন্বা সেরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট। 

হাদিছে আছে) 1১) ৮9 ৯০১০ “আমি আমার 

পিতা এবরাহিমের দোয়া। 

অন্য হাদিছে আছে, যে সময় হজরতের সহধন্মিণী হজরত 

ছবিয়৷ (রাঃ) তাহার নিকট এই অনুযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন 
যে, কোরাএশ বংশোদ্ভবা বিবিরা আমাকে চিহুদী আ্ীলোক বলিয়া 

উপহাস করিয়া থাকে। তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেন, তৃমি 

এইবাপ উত্তর দিলে নাকেন? 

১০ ৬ি)) ভাত শি) ৩১১৩ 2 ডা 
“নিশ্চয় আমার পিত! হারুণ, চাচ। মুছা! ও ত্বামী (হজরত) 

মোহম্মদ ( ছাঃ)” 

এস্থলে যেরূপ পিতা ও চাচার অর্থ তাহাদের বংশধর, সেইরূপ 

হারুণের ভগ্রির অর্থ তাহার বংশধর। 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) 

কখনও ইহা মনে করেন নাই যে, যিনি হজরত 'মুগ্ভা ও হারুণের 
ভগ্রি ছিলেন, সেই মরয়েম হজরত ইছার মাত। ছিলেন। কোরাশ 

যে খোদার কালাম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাহ? কিন্তু সাহেব 

বাহাহুরের বুঝিবার ভূল। 

(খ) গোল্ডসেক সাহেব উক্ত অন্থবাদের ৯৭ পৃষ্ঠ'র ফুটনোটে 

লিখিয়াছেন য 

"্(হাদিছে আছে ), আদমের সম্তানগণের এমন কোন প্রসূত্ধ 

সন্তান নাই ষে, ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে তাহাকে শরতান স্পর্শ করে. 



৫. টু কোর-আন-শরিফ 

নাই, . তখন শয়গানের স্পর্শ বশত: দে উচ্চ স্বরে কাদিয়া উঠে। 

কেবল মরিয়ম ও তাহার পুত্র ইসার সম্বন্ধে ইহ! হয় নাই।” 
প্বাস্তবিক কোরাণ ও. হুদীছছ এক বাক্যে খোঙগাবদ ইস! 

মসীহকে ইস্লামের একমাত্র বে-গোনা নবী বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে, কেনন1 উক্ত কেতাব সমূহে ইব্রাহীম, মুস।, দায়ুদ ও 

মোহম্মদ গ্রভৃতি অন্য সকলের গোন। ও.তাহাদের গোন1 মাফীর 

নিমিত্ত প্রার্থনার উল্লেখ পাওয়া যায়।৮ 

আমাদের উত্তর | 

কোর-আনে আছে, “ঠজরত মরয়েমের মাতা বলিয়াছিলেন 
যে, আমি মরয়ম ও তাহার বংশধরগণতক বিতাড়িত শয়তান 

হইতে খোদার আশ্রয়ে সমর্পন করিতেছি ।” 

ইহার ব্যাখ্যায় খঙিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সন্তান তৃমিষ্ঠ 
হওয়া কাল শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, এই হেতু মে 
উচ্চৈত্ষেরে ক্রন্দন কয়া থাকে, কিন্তু মরগম ও তাহার পুত্র 

ইছাকে শয়গ্কান স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

ইহাতে হজরত ইছ (আঃ)এর বেগোনাহ হওয়া প্রমাণিত 

হয় না, কেননা শয়তানের স্পর্শ করার হুই প্রকার অর্থ আছে, 
(১) কষ্ট দেওয়া, যথা ৮৪৩) ৫৩ ৩৩৯৫) ৪ 0 ইহা! 

ছুর। ছাদের ৩৮ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। (২) কুমন্ত্রণা 

প্রান করা, যথা 1১ ৬১৫) ৬* ৬ ৮1) ইছা ছুরা 
আর়াফের ২৭১ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। মন্ুুযু জ্বানবান ও 

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার অন্তরে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ কর। অস্ভব হয়, 

সন্ত প্রন্ুত সন্তানের অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করা অর্থ- 
শৃষ্ব ধাধা, সে গোনাহ করিতে সক্ষম নহে, কাজেই সেই সময়ে 

ভুনা নিক্ষেপ করা বৃথা! |: 



ওয় পার! তেল্কপ্ধ রোহোৌল-:টুযা। আলো-এমরান। উনি 

ফৌোয়-আন শরিফে আছে 5. 
৯1504391754 50 8) ৮৮০ 

স্কুরা রুম, ৩ আয়ত ব্রষ্টব্য। ও 
হাদিছে আছে; 

৮৯0 ৮) ৮১৭ 2 ৬ ৩ 
ইহাতে বুঝা যায় যে, নাবালেগ সন্তান বেগোনাহ। যদিও হজরত 

আবু হোরায়রা উপরোক্ত হাদিছটী উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যায় 
উল্লেখ করিয়াছেন, তথাচ একদল বিদ্বান ইহ উহার ব্যাখ্য। হওয়ার 
কথ! অস্বীকার করিয়াছেন, কেননা আয়তে আছে যে, হজরত 
সরয়েমের মাতা তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ও নাম রাখার পরে 
স্তাহাকে ও তাহার বংশধরগণকে শয়তান হইতে খোদার আশ্রয়ে 

সমপ্র্ণ করিয়াছিলেন। আর হাদিছে আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ 
সওয়ার পরেই শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া! থাকে । কাজেই 
এই হাদিছ উক্ত দোয়] সংক্রান্ত আয়তের ব্যাখা হইবে কিরপে 1 

হজরত নবি (ছাঃ) তাহার কন্যা হজরত ফাতেমার সম্বন্ধে 

বলিয়াছিলেন ;-_ 

(৮৮1 ৩৬০৯৯] ১০ 55)০ 3 0১ ৬০৮৩ ৬7 .এ/ 

“হু খোদা, নিশ্চয় আমি ভাহাকে ও ভাহার বংশধরগণকে 

ব্ভাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি।” 

« 'ষন্ধি উপরোক্ত আয়ত দ্বারা হজরত ইচ্ছার বেগোনাহ হওয়া 

গ্রতিপন্ন হয় তবে হজরত ফাতেমা ও তাহার বংশধরগণ টিগানাত 

হইবেন কি? 

এত দিবস পাদরিগণ হজরত দস বেগোনাহ হওয়ার দাবি 

কদ্ধিতেন, এখন আবাগ কি হজরত মরয়েমের বেখোনাছ ছওয়ার 
খাাছি করিবেন? 



৬০ কোর-আন শরিফ 

এই স্পর্শ করার অর্থ কই দেওয়! হইবে, বিবি হাল্লাছু বঙ্গিয়া- 

ছিলেন, শয়তান যেন মরয়েম ও তাহার বংশধরগণকে কষ্ট দিতে 
না পারে) এজন্য তাহাকে খোদার আশ্রয়ে মমর্পণ করিতেছি? 

ইহাতে বেগোনাহ হওয়ার কোন কথ! নাই। 
এমাম জালালুদ্দিন 'বাহজাতোছ-ছুক্সিয়া কেতাবে একরামা 

হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যে বময় নবি (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন, জমি জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, হাতে ইবলিছ 

বলিয়াছিল, অভ রাত্রে এরূপ একটা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে-_ফে 
আমাদের কার্যা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ইঠাতে তাহার অন্ভুচরগণ 

তাহাকে বলিয়াছিল, যদি তুমি অকন্মাৎ তথায় গমন করিয়া 
তাহার বিনাশ সাধন করিতে, তবে ভাল হইত। অমনি হজরত 

পিবরাষঈটল (আঃ) শয়তানকে পদাঘাত করে, ইহাতে সে আদনে 
পতিত হয়। | 

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত নবি (ছাঃ)এর ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার সময় শয়তান তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিয়া 

ছিল না। 
খীষ্টানদিগের মথি পুস্তকের ৪ অধ্যায় ৫৬ পদে আছে; 
৫ তখন শয়তান তাহাকে পুণ্য. নগরে লইয়। মন্ৰিরের চুড়ার 

উপরে দাড় করাইয়া কহিল, ৬ তুমি বদি-ঈশ্বরের পুত্র বট, ভবে 
[ এস্থান ] হইতে নীচে পড়।” 

ইছাতে স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, শয়তান হজরত ইছা! ( আঃ )কে 

শ্পর্ল করিয়াছিল । শয়তানেয় স্পর্শ করায় যদি মন্ত্র গোনাহগার 
হওয়! প্রতিপন্ন হয়, তবে হজরত ইছ। (আঃ)এর কি অবস্থা! 

হইবে? 
৬৯ ৮ ৩১৭০ % (ক্লার-ানের এই আম়তে হজরত 

(ইত্রাছিম, যুদধা। দায়ুদ ও মোহুক্সর (ছাঃ)এর বেগোনাছ, হর 



শুল্প পার! তেলকর ফোছোল-্ছুরা আলো-এময়ান। তি, 

প্রমাধিত হয় । ইহার বিষ্তারিত বিবরণ মৎ প্রণীত খৃষ্টানী রদ 
পুস্ককে পাইবেন। 

(গ) গোন্ডসেক সাহেব আরও লিখিতেছেন /-- 

প্প্রত্তরাহত শয়তান” এই ছুই শবে মহম্মদ ছাছেবের বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে কিরপ জ্ঞান ছিল, তাহা! বেশ বুঝা যায়। বাস্তবিক 
কোরাণ ও হদীসের বর্ণনায় জান! যায় যে, তিনি উক্কাপিগড দেখি! 
মনে করিতেন যে, ফেরেশতাগণ যে স্বগর্থয় কেতাব পাঠ করিতেন, 
তাহ! শয়তানের! শ্রবণ করিত, এই জন্ত শয়তানদিগকে তাড়াইবার 

নিমিত্ত উজ্দ্রল উক্কাপিগড নিযুক্ত ছিল। কোর-আনের এই 
অদ্ভূত শিক্ষা সম্বন্ধে আমর! এই স্থানে আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা 

করি না, কারণ কোরাণ যে কতদূর খোদার কালাম, তাহ! পাঠক 
উহাতেই বুঝিতে পারিবেন। এই গল্প প্রকৃত ইঞ্জিলে পাওয়। 

যায় না, কিন্ত ইস! নবীর অনেক পরে লিখিত ইসাইদের একটা 
কাল্পনিক কেতাবে ইহার আগ্ভোপাস্ত পাওয়া যায়। 

আমাদের উত্তর। 
ইহার উত্তর আমপারার তফছিরের ছুর! ভারেকে বিস্তারিত- 

রূপে লিখিত হইয়াছে, কাজেই উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। 
এস্থলে এতটুকু বল! আবশ্তক যে, প্রচলিত বাইবেল যে প্রকৃত 

ইঞ্জিল, ইহ! কিরূপে স্বীকার কর যাইবে? মধি, লুক, যোহছন 

ও মার্ক এই চারিখানা ইতিহাসকে খৃষ্টানের। প্রকৃত ইঞ্জিল বলিয়! 

থাকেন, কিন্ত তৎসমুদয়ের মধ্যে বনু স্থানে মতানৈক্য রহিয়াছে, 
বদি তৎসমূদয় প্রকৃত ইগ্রিল হইত, তবে এইরূপ বৈষম্য ভাব 

থাকিবে কেন? ইহার বিস্তারিত বিবরণ মত্প্রণীত খ্রীষ্টানি-রদ 
পুদ্কে পাইবেন । 

স্ক্ষাপিণ্ডের ব্যাপার উক্ত পুস্তকগুলিতে ন! খাকিলেও শ্রীষ্ান- 
স্বিগের. অন্ত ফেতাবে আছে, কাজেই অন্ত কেতাব কোর-আনের 
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সহি মিল হওয়ায় উক্ত গল্প সত্য প্রমাণিত হয়। যে পুশুফে 
এই গল্পটা আছে, উহ1 যেরূপ হজরত ইস( আঃ)এর অনেক পক্সে 
লিখিত হইয়াছে, প্রচলিত চারিখানা ইপ্জিলও সেইরূপ সাহার 

বুকাল পরে লিখিত হইয়াছে, কাঁজেই উক্ত চারিখান। কেতাব 
কাল্পনিক কেতাব হইল না, আর উক্ত গল্প সমন্বিত কেতাবখান। 

কাল্পনিক হইল, ইহার কারণ কি? 

সাহেব বাস্থাহুরের ইহা জান। উচিত ষে, প্রচলিত তওরাত ও 

ইঞ্জিল বিকৃত হইয়াছে, কাজেই উভয় কেতাবের প্রত্যেক কথ 
সত্য বলিয়৷ মান্য করা যায় না। পক্ষান্তরে খোদার কালাম 

কোর-আন অবিকৃত অবস্থায় আছে, কোন কথ! কোর-আনে 

থাকিলে, যদিও অন্ঞান্য কোন কেতাবে উহ! না! থাকে, কিন্থা 

উহার বিপরীত কথ! থাকে, তবু কোর-মানের কথ! প্রুব সত্য 
হইবে ।-_বঙ্গাম্ুবাদক। 

(৩৭) অনস্তর তাহার প্রণ্তপালক তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাবে 
মঞ্জুর করিয়! লইজেন, ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে --- 

(১) এইযে, খোদ! তাহাকে ও তাহার পুত্র হজরত ইছা 
( আঃ )কে শয়তানের স্পর্শন হইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন। 

(২) এইযে, হান্নাহ বিবি মরয়মকে প্রমব করিয়! একখানা 
বন্দে আবৃত করিয়া মছজেদের ( বয়তুল-মোকাদছের ) দিকে 
লইয়। গেলেন, হারুণ বংশোষ্ভব ধর্্মযাজকগণের সমক্ষে তাহাকে 
রাখিয়। বলিলেন, তোমর! এই উৎসর্গকৃতা কন্ঠাটাকে গ্রহণ কর। 

তাহার] তাকে লইতে আগ্রহাঘিত হইলেন, যেছেছ্ব ইনি 
কাছাদের অগ্রণীর বক্তা! ছিলেন । মাছানের পুজগণ বনি-ইত্রায়েল 
সম্প্রদায়ের 'নেতা। ধর্মযাক ও রাজ! ছিলেন। ইহাতে (হজয়ন) 
জাকারিয়া আঃ) বলিলেন, ইনার খাজা আমার সহধর্থিণী, 
বাজেই আমি ইছার গ্রহণ রুরার সমধিক উপযুক্ত । অন্যান 
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খর্দযাঁজকগণ' উচ্াতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়। বলিলেন, 'বতক্ষণ 

আমরা এ বিষয়ে ন্ুর্তি ধারণ না করি, জতক্গণ আপনি লাইনে 

পারেন নাঁ। ততপরে ভাহারা ২৭ জন লোক এই অঙ্গীকার করিয়। 

নিজেদের লেখনীগুলি- বন্দ্বারা তওর়াত গ্রন্থ লিপিবন্ধ করিতেন, 

তাহ! নদীতে নিক্ষেপ করিলেন যে, যাহার লেখনী ভাঙগিয়। উঠিবে, 

সেই ব্যক্কি তাহাকে গ্রহণ করার সমধিক উপযুক্ত হইবে । তংপরে 

তাচ্ারা তিনবার লেখনীগুলি নদীতে নিক্ষেপ করিলেন, প্রত্যেক 

বারে হজরত জাকারিয়ার লেখনী ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং 

অন্তানা লোকদিগের লেখনীগুলি ডুবিয়! থাকিল। তখন হজরত 

জাকারিয়! ঠাহাকে গ্রহণ করিলেন। 

(৩) কাফ্যাল হাছান হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত 

মরয়ম ( আঃ) শৈশব কালে কথ। বলিয়াছিলেন, যেরপ হজরত 

ইছ। (আঃ) এ অবস্থায় কথা বলিয়াছিলেন, তিনি কখন ত্তন্য 

পান করেন নাই এবং তাহার উপজীবিক থেহেশত হইতে 
আসিত। 

(৪) সেই সময়ের শরিয়তের ব্যবস্থা! এই ছিল যে, যখন 

€কোন পুত্র সন্তান বুদ্ধিমান ও মছজেদের সেবার উপযুক্ত হইত, 

তখন উক্ত কার্ষ্যে নিয়োপ্রিত কর! সিদ্ধ হইত, আর এইন্ছলে 

আল্লাহতায়াল! বিবি হাল্নাহর করুণ প্রার্থনা অবগত হইয়া! উক্ত 
বালিকাকে তাহার শৈশধাবস্থায় ও মছজেদের সেবায় অক্ষম 

খাক1 সত্বেও মঞ্জুর করিয়া! লইয়ািলেন। 
ভৎপরে বলিতেছেন /- 

“্জারঙ তিনি তাকে উৎকই্ প্রতিপালনে প্রতিপাঙ্গর 
করিয়াছিলেন ।” ইহার ছুট প্রকার অর্থ হইতে পারে; ( ১.) এই 

যে, শিশু সন্তান এক বৎসয়ে যের়াপ বন্ধিত হইত, ছিনি এক 
(রিবসে সেইরূপ বদ্ধিত হইয়াছিলেন । 

*” ভত 
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(২) তিনি সতী, সাধবী, ধর্মভীরু ও এবাদত কার্ধ্ে রন্ত 

অবস্থায় বন্ধিত হউয়াছিলেন। 
তৎপরে বলিতেছেন ;-- 

এবং আল্লাহ ঞাকারিয়াকে তাহার তত্বাবধায়ক করিলেন, 

ইনি তাহার সমস্ত কারধ্যের পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন। 

তিনি কোন্ সময় এই ভার লইয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ 
হইয়াছে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে ভিনি তাহার শৈশবাবস্থায় 

এই ভার লইয়াছলেন, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন যে, তাহার 
বন্ধিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে তিনি ভাছার ভার লইয়াছিলেন, 

ইহ] হুবর্বল মত। 

তৎপরে বলিতেছেন 7. 
যখন হজরত জাকারিয়! মেহরাবে প্রবেশ করিতেন, তখন 

ডানার নিকট উপজীবিক। প্রাপ্ত হইতেন। 

মেহরাব শবখের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। 
(১) উচ্চ স্থানকে মেহরাব বল! হয়। 

(২) আছমায়ি বলেন, উহার অর্থ অট্টালিক।। 
(৩) কেহ কেহ বলেন, মজলেছের সমধিক গৌরবাম্বিত ও 

উন্নত স্থানকে মেহরাব বলা হয়। 
(8) মছজেদকে মেহরাব বল৷ হইত। 

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন হজরত 

মরয়ম ফুততী হইয়াছিলেন, তখন হজরত জাকারিয়া! (আঃ) 

তাহার হপ্ত বয়ভোল-মোকাদ্দছের মধো একটী অট্টালিকা নির্মাণ 
করিয়া দিযাছিলেন, উহার দ্বার প্রাচীরের মধাদেশে প্রস্তত করিয়া 

কান, সিঁড়ি ব্যতীত তথায় আরোহণ কর! সন্ভব ছিল না। 

যখন হুজরত'জাকারিয়া অঙ্ক গমন করিতেন, সাতটী বার রুদ্ধ 

করিয়।' যাইভেন। এবনোন্জরির 'রবি কর্তৃক বর্ণনা করিয়াছেন, 



ওয় পার! ভেল্কয় রোছোল-.ছুর।৷ আলো-এমরান। ৩৬৬ 

হজরত জাকারিয়া ব্যতীত কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। 

তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়! দেখিতেন যে, তাহার নিকট শীতকালে 

গ্রীন্মকালের ফলমূল ও গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফলমূল রহিয়াছে । 
হজরত এবনো-আব্বাছ বলিয়াছেন, উহ! বেছেশতের ফলমূল 
ছিল। : 

হজরত জাকারিয়া বলিতেন, এই জীবিকা তোমার নিকট, 

কোথা হইতে আসিল? (ইহ! ছনইয়ার সামগ্রীর সদৃশ নহে, 

স্বারগুলি ত রুদ্ধ ছিল।) তছুত্তরে তিনি বলিতেন, ই্া খোদায় 

নিকট হইতে (বেহেশত হইতে ) আগত, কোন মন্তুস্তের মধাস্থতা 

বাতীত তিনি আমাকে ই1 প্রদান করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ 

যাহাকে ইচ্ছ। করেন, অপরিমিত জীধিক! প্রদান করেন। 

এই আফুতে অলিগণের কারামতের ( অলৌকিক কার্য্ের ) 
সভ্যতা! প্রমাণিত হয়। 

“মো'তাজেলা আবু-আলি ভাববায়ি এই কারামতটা 
( অলৌকিক কার্ধ্যটা ) অস্বীকার করিয়া! বলিয়াছেন, ইহ! হজরত 

মরয়েমের কারামত ছিল না, বরং ইমারদারের! তাহাকে এবাদত 

কার্যে রড দর্শনে উক্ত ফলমূল উপহার প্রদান করিত। তদর্শনে 
ুন্বরত্ জাকারিয়। উহা! অসছুপায়ে উপার্জন করার ভয়ে জিজ্ঞাস! 
করিতেন, ইহ! কোথা হইতে আমিল? তহুত্তরে তিনি বলিতেন, 

জাল্লাহ দিয়াছেন। ইহা কোন কারামত নহে।” 
এমাম রাজি তাহার দাবির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, 

আবু আলির এই মত দূর্ববজ, কেননা যদি ইহ1 সত্য হইত, হবে 

৩৮. জায়তের “এই ছেতু জাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের “নিকট 

দোক। করিয়াছিলেন।* এই কথার কোন স্বার্থকত৷ থাকে না. 
7 আবু ইয়ালি বর্ণনা! করিয়াছেন, হজরত নরি (ছাঃ) কয়েক 
দিবস অরাহারে থাকিয়। নিজের .বিবিগণের নিকট, অবশেষে 



ন৬৪ কোরআন. শরিফ . 

কনা! হজরত ফাতেমার নিকট খান বস্ত অন্বেষণ করিলেন,” কিছ 

কাহারও নিকট কিছুই ছিল না। একটু পরে একটী প্রতিবেপিণী 
স্ীলোক হজরত ফাতেমার নিকট ছুইখানা রুটা ও একটুখানি 
মাংস প্রেরণ করিল। তিনি উহা! হঙ্গরতকে ভক্ষণ করাইবেন 

খারণায় নিজের এক পুত্রকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন 
গিনি তথায় উপস্থিত হইলে, হজরত ফাতেম! (রাঃ) সেই পাত্রটা 
ভাছার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। উহাতে রুটা ও মাংস পরিপূর্ণ 

ছিল। হজরত বলিলেন, ইহ। কোথা হইতে আসিল? হজরত 

ফাতেম। বলিলেন, ইহা! খোদার নিকট হইতে আসিয়াছে। 

ইহাতে হুজরত বলিলেন, খোদ! তোমাকে মরয়েমের তুল্য 
করিয়াছেন ।-_রুঃ মাত, ১৫৬৫--৫৬৭, কই, ২৪৫৯'৪৬০। 

৩৮। এই আয়তে যে ৮০১৬ শব আছে, উহার অর্থ “এই 
স্থানে”, 'এই সময়" 'এই অবস্থায়, কিন্ব। এই কারণে হইতে 

'পারে। 

হাছান আলোচ্য আয়তের অথে বলিয়াছেন, বখন জাকারিয়া 

দেখিলেন ঘষে, মরয়েমের নিকট অস্বাভাবিক ভাবে শীতকালে 

প্রীন্মালের ফলমূল এবং শ্রীম্মকালে শীতকালের ফলমূল হজরত 
জিবরাইল কর্তক আসিয়া থাকে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, ছে 
ময়য়ম, অসময়ে ইহা! তোমার নিকট কোথা হইতে আসিয়। থাকে ? 

তহত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ইছ! আল্লাহ প্রদান করিয়। থাকেন, 
তিনি বাহাকে ইচ্ছ! করেন, অযাচিত ভাবে উহ! প্রদান করেন। 
সেই সময় হজরত জাকারিয়া! আশাহিত হইলেন বে, যে খোদ? 
অরয়মকে অসময়ে এরূপ ফলমূল প্রদান করিতে পারেন, 'তিনি 
অন্থাতাবিক ভাবে অসময়ে আমার বৃদ্ধা ও বন্ধা! শ্রী হইতে 
আমাকে লস্ভান দাম করিতে পারেন, অত্তএব তিনি সেই স্থানেই, 

 €লেই 'সময়েই, সেই অবস্থাতেই কিন্বা সেই কারণেই নিজে 



২য় পার। তেল্কর রোছোল.-ছুর। আলো-এমরান । ৩৬৫" 

প্রতিপালকের নিকট এই দোয়৷ কহিলেন, হে আমার প্রতিপালক, 
তুমি আমার জন্য তোমার নিজের পক্ষ হইতে একটা বরকত-. 
বিশিষ্ট, সং, ধন্মভীরু, সংকর্মশীল সন্ত'ন প্রদান কর। মিশ্র 
তুমি দোয়াকারীর দোয়া অধিক পরিমাণ কবুল করিয়! থাক এবং 
তাহাকে আশা হইতে নিরাশ কর না।-কঃ, ২৪৬১1৪৬২, 

রঃ, মা ১৫৭ । 

(৩৯) অতঃপর যখন (হজরত) জাকারিয়। মেহরাবের 

মধ্যে (মছজেদের মধ্যে কিন্বা এমামের দায়মান হওয়ার স্থানে 

বা মরয়েমের অট্টালিকাতে ) দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাজ পড়িতে- 

ছিলেন সেই সময় ফেরেশতা (গিবরাইল) তাহাকে ভাকয়া 
বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় খোদা তোমাকে ইয়াহইয়া নামীয় একটা 

পুত্র সম্ভানের সুসংবাদ প্রদ্দান করিভেছেন_-উল্ত "পুত্র সিটিভি 
কয়েকটী গুণে গুণামিত হইবেন ;-- 

প্রথম এই যে, তিনি আল্লাহতাগ্লাঙ্গার বাক্যর সত্যত। প্রমাণ 

করিবেন, আবুগবায়দ1 এই বাক্যের অর্থ ইঞ্জিল কেতাব বলিয়। 

প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হজরত এধনো-আববাছ, মোজাছেদ, 

কাতাদ। ও অধিকাংশ টীকাকারের মতে উহার অর্থ হজরত ইছ! 

(আঃ) ইহাই সমধিক €ছিহ মত। | 

এবনো-জরির হজরত এবনে-আববাছ কর্তৃক উল্লেখ করিয়াছেন, 

হজরত ইয়'হইয়! ও হজরত ইছ! (আঃ) উভয়ে খালাত ভাই 

ছিলেন, হজরত ইয়াহইয়ার মাতা হজরত মরয়মকে বলিতেন, 

আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমার গর্ভগ সম্তানকে বিশীত ভাবে ছালাম 

করিতে দেখিতেছি। হজরত ইয়াহইয়! প্রথমেই হজরত ইছ! 
(আঃ)এক্স প্রতি ইমান আনিয়াছিলেন, হজরত ইয়াহইয়া হজরত. 

ইছ। ( আঃ) অপেক্ষা) বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, অনেকে বলেন, ছয়, 

মাসের জেোষ্ঠ ছিলেন । 



হজরত ছা (আঃ)কে খোদার বাক্য বল! হইত, ইছার" 

কারণ এ যে, তিনি জাল্লাহতায়ালার ০ “ইয়া বাও'। এই 
বাঁকা ছার: বিনাপিত্া ও বীর্য শ্জিত হইয়াছিলেন, এই হেতু 

ভিনি খোদার নাকা নামে অভিহিত হইয়াছেন। 
দ্বিভীয় এট যে, তিনি শৈশবান্থায় কথ! বলিয়াছিলেন এবং 

খোঙ্দার কেত'ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি খোদার বাক্য 
নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই স্থলে বাক্যের অর্থ বাকা 

প্রয়োগকাণী। 

তৃঠীয়, -যরূপ 71:প্যর দ্বারা নিগুঢ়তত্ব প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 

হজরত ইচ1 ( গাঃ) নিগৃঢ়তব্ের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, এই 
হেতু তিনি টক্ত নামে শভিছিত হুইয়াছেন। 

হজরত ই%1( গ;)এর অন্ত এক নাম কুছোল্লাহ” (খোদার 

কহ). ঘেবস আত্ম। কর্তৃক মনুষ্য জীবিত হয়, সেইরূপ আল্লাহ 

তাহ] কর্তৃচ মুতদিগকে (ভ্রানস্তদ্িগকে ) জীবিত করিয়াছিলেন, এই 
হেতু 'রুহোল্লাচ পানে মভিহিত হইয়াছেন । 

এই আ'থ ৮০ ৬+ ০) ৩1৯ ৩১৯ ৬১৫১ এই আয়তে 
কোর-আন শবিফ,ক কুচ বলা হইয়াছে। 

এন্বলে ইচা জা" কর্তব্য যে, আল্লাহতায়ালার বাকা তাহার 

একটী ছেফা্, 5 জাতে-পাকের স্কায় অনাদি, হজরত ইচ্ছা 

€ আঃ) ৭৭ স্থ ৮, চাকার উক্ত অনাদি ছেফাত হওয়া অসম্তব। 
তৎপরে ণলিতৈি গল ৮ ৰ 

উক্ক এহযয়া ছৈয়দ ১৯৬ ছইবেন, ছৈয়দ শব্ধের বন অর্থ 
আছে, এই জন্ঞড এ% একজন এক এক প্রকার অর্থ প্রকাশ 

করিয়াচ্ছেন । 
কাঙাদা, ও ছঃদ বেনে জোবাএর বলিয়াছেন, উহার অর্থ 

সহিষ্ণু, মোজহেছ উহার অর্থআাল্প(হতায়ালীর নিকট গৌরবান্িজ, 
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ভু্ষইয়ান' উহার অর্থ ধর্মভীরু ধৈর্ধাধাত্বী, এবনো-জযেদ উহায় 
অর্থ ভদ্র, ছইদ বেনেল-মোছাইয়েব উদ্ধার অর্থ ফেকত তত্ববিধ 
বিধ্বান, জোহাক উহার অর্থ সচ্চকিত্র, ছালেম উহার অর্থ 

পরছেজগার, আহমদ বেনে আছেম উহার অর্থ আল্লাহতায়ালার 
হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট, খলিল উহার অর্থ সমসাময়িকদি/গর অগ্রণী 
'নেতা, আবুবকর উহার অথ” খোদার উপর আত্ম-ন্র্ভরকারী, 

তেরমেজি উহার অর্থ সাহসী, ছওরি উহার অর্থ 15ংসাবিহীন, 
আবু ইছ্থাক উহ্বার অর্থ সংকাধ্যে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রগামী 

বলিয়াছেন। হজরত এবনো-আববাছ উহার অর্থদাতা ও সহিষুঃ 

বলিয়াছেন। জাব্বায়ি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দীন, বিদ্যা. ধৈর্য, 
এবাদত ও পরছেজগারিতে ইমামগণের নেত। হয়, ত'হাকে ছৈয়দ 
বল! যায়। একরাম] বলিয়াছেন, যে ব্যঞ্ডিকে ক্রোধ পরাভূত 
করিতে ন। পারে, সেই ছৈয়দ হইবে । উপরোক্ত সমস্থ গুণ হজরত 

ইয়াহইয়া ও অন্যান্য নবিগণের মধো ছিল, কিন্তু ছৈয়দ শকেব 

মূল অর্থ নিজ সম্প্রদায়ের নেতা, যাহার কতকগুল অনুগামি 
থাকে। তৎপরে প্রত্যেক দীন ও ছুনইয়ার অগ্রগণীকে টয়দ 
নামে অভিহিত কর! হয়। 

এক্ট স্থানে উহার অর্থ দীনের অগ্রণী গ্রন্ণ করা জায়েজ, 
যেহেতু হজরত এহইয়৷ (আঃ) কখনও কোন গোনাহ কার্যের 

চিন্তা! ফরেন নাই। 

তগ্পরে বলিতেছেন 

তিনি “'হাছুর? ৮০ হইবেন, ইহার এক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি 
'পুরুষত্বহীন, বীর্ধ্যহীন বা স্ষুদ্র লিঙ্গ হওয়ার কারণে শ্তরীসঙ্গম 

করিতে অক্ষম। দ্বিতীয় অথ এই যে, যেব্যকি স্ত্রীসঙ্গম করিতে 
-জক্ষম হইয়াও সংসার বৈরাগ্যোের জন্ত ক্্রীসঙ্গম না কনে | .১ [০ 



৩৬৮ কফোর-আদ শরিফ 

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এস্থলে শেক 
অথ” গ্রেহণীয়। ইহ লুক্ততবিদু বিদ্বানগণের মনোনীত মত । 
খোদাতায়ালা এস্থলে উক্ত নবীর সুখ্যাতি করিতেছেন। আর 

পুরুষত্বহীনতা! একটী কলঙ্ক, কাজেই শেষ অথ" গ্রহণ কর! জরুরি । 
কেহ কেহ এই আয়তের প্রমাণে বলেন, বিবাহ করা অপেক্ষ। 

নফল এবাদত সমূহে সংলিপ্ত থাকা সমধিক শ্রেষ্ত। পক্ষান্তরে 
এস্কদল বিদ্বান বলেন, আমাদের শরিয়তে বিবাহ করা শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য। 
হজরত বলিগ্রাছেন, খোদা ও ফেরেশতাগণ চারি ব্যক্তির উপর 

অভিসম্পাত প্রদান করেন, (১) যে পুরুষ স্ত্রীলোকের ভাবাপন্ন 

হয় (২) যেন্ত্রীলোক পুরুষের ভাবাপন্ন হয়, (৩) যেব্যক্তি 
অন্ধকে পথ তৃলাইয়! দেয়, (৪) হজরত ইয়াহইয়া ব্যতীত যে 

ব্যঞ্ি স্ত্রীসংসর্গ ত্য।গ করিয়াছে। 

তংপবে বলিতেতছন, তিনি নবী হইবেন। তৎপরে বলিতেছেন, 

তিনি সধুলোকদিগের বংশধর, কিস্ব! সাধুদিগের অস্তর্গ হ হইবেন, 
অথব! তাহার সাঁধুতা অন্তান্যদিগের চেয়ে অধিকতর হইবে ।_-কহ, 
২৪৬২--৪৬৪, রু; মাত, ১৫৭১-৮৫৭৩। 

(৪০) হজরত জাকারিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, 

আমি বার্ধকো উপনীত হইয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধা, কাজেই ' 

কিপ্ধপে আমার সম্ভান হইবে? হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) 

বলিয়াছেন, সেই সময় তাহার বয়ম ১২০ বংসর এবং তাহার স্ত্রীর 
বয়স ৯৮ ২গুসর ছিল । 

যদিও হজরত জাকারিয়া (আঃ) খোদাতায়ালার অসীম 

শক্তির উপর পুর্ণ বিশ্বান স্থাপনকারী ছিলেন, অধিকস্ত হজরত 
মরয়েমের অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়াছিজ্নে, তথাচ প্তি্লি 
কি জন্য উক্ত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কয়েক প্রকার 
মত বণিত হইয়াছে। 

৮ 
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(১) এই যে, খোদাতায়ালা কি তাহাদের বাঞ্ধকা অবস্থায় 
তাহাদিগকে সন্তান প্রদান করিবেন, কিন্বা তাহাদিগকে যৌবন: 
কাজে পরিবস্তিত করিয়া উছ1। দান করিবেন, তিনি এত সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । 

(২) যখন কোন ব্যক্তি মনোবাছ! পুর্ণ হওয়া অসম্ভব ধারণা 
করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ে, তৎপরে উক্ত বাঞ্ণ। পূর্ণ হইয়া যায়, 
তখন সে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া অচৈতগ্ত-প্রায় হইয়। 

বলিয়! ফেলে যে, ইহা কিরূপে পূর্ণ হইল 1 কোন্ উপায়ে সম্ভব 
হইল? হজরত জাকারিয়ার অবিকল এরূপ অবস্থা হইয়াছিল । 

(৩) যখন কোন দাস কোন বিষয়ের অতিশণ আগ্রহান্থিত 

হইয়! প্রভুর নিকট উহ] যাল্র! করে, আর প্রভু তাহাকে উহা 
প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন সেই দাস উক্ত প্রতি শ্রুতি 

শ্রবণ করিতে আনন্দ অন্থুভব করিয়া পুনরায় যাক্সা! করে, উদ্দেশ্য 
এই যে, যেন দ্বিতীয়বার সে উক্ত প্রতি শ্রুতি শ্রবণ করতঃ আনন্দ 

উপভোগ করিতে পারে। হজরত জাকারিয়া! (আঃ) এই হেতু 
দ্বিতীয়বার উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 

তৎপরে বলিতেছেন 1 
খোদ বলিলেন, অবস্থা এরূপ হইবে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা 

করেন, তাহাই করেন, কিম্বা! আল্লাহ এরূপ গুণে গুণান্বিত, যাহ! 
ইচ্ছ। করেন, তাহাই করেন ।-- রঃ মাচ ১।৫৭৩1৫৭৪, 
ক ১1৪৬৫1৪৬৬।' 

(৪১) হজরত জাকারিয়া উক্ত শুভ সংবাদের জন্য অতিশয় 
আনন্দিত হইয়া ও খোদার অনুগ্রহ ও দানের উপর আস্থা স্থাপন 

করিয়া বলিলেন, ছে আমার প্রতিপালক, সম্তান গর্ভে স্থিতিশীল 

হওয়ার একটা নিদর্শন আমার জন্য নির্ধারিত কর” ইহাতে 
আল্লাহ বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই “যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত 
ব্যতীত কথ। বলিতে পারিবে না। 

--৪৭ 



৩৭* . কোর-আন শরিফ 

ইহাতে প্রথমত: সন্তানের জন্মগ্রহণের চিহ্নু হইবে, দ্বিতীয় 
খোদা তাহার রসনাকে পাধিব ব্যাপার হইতে বন্ধ করিয়া জেকর, 
তগ্ছবিহ ও কলেম! পাঠে সক্ষম করিয়া দিলেন, ইহাতে যেন উক্ত 
মহ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! হয়। 

এক্ষণে 7% শবের অর্থ কিঃ তাহাই বিবেচ্য বিষয়। 

কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ ওষ্ঠদ্বয়ের ইশার! হইবে, কেহ কেহ 

বলেন, হস্ত, মস্তক, ভ্র, চক্ষু কিস্বা ওষ্ঠ কোন বিষয়ের ইশারা 

হইতে পারে। 
মূল কথ, হজরত জাকারিয়া ( আঃ) কোন প্রকার ইশারা 

ব্যতীত কথা বলিতে পারেন নাই। 

তৎপরে বলিতেছেন ;-- 

তুমি উক্ত তিন দিবস বেশী পরিমাণ তোমার খোদার জেক্র 
কর। ইহার ছুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, (১) তিনি পাধিব 

কথ। বলিতে বোব৷ হইয়াছিলেন, কিন্ত জেকর ও তছবিহ করিতে 
তাহার রসন৷ পুর্বববৎ ছিল, ইহা একটা মো'জেজা। 

(২) তাহার রসন। বোবা হইয়াছিল, কিন্ত তিনি অন্তরের 

জেকর করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎংপরে খোদ। তাহাকে 
সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পধ্যস্ত এবং 
ফঞ্জর প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে চাস্ত পর্য্যস্ত তছবিহ পড়িতে 

আদেশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ নামাজ পড়! 

লইযম়াছেন।--কঠ ২৪৬১৪৬৬, রুঠ মাঃ, ১1৫৭৪-৫৭৬। 
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(3২) এবং যে সময় ফেরেশতাগণ বলিলেন, হে মরয়ষ, 

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন ও তোমাকে পবিত্র 

করিয়াছেন এবং তোমাকে সমস্ত জগতের ভ্ত্রীলোকদিগের উপর 

মঙ্জোনীত করিয়াছেন । 

(8৮) হে মরয়ম, তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশ 
পালন কর এবং ছেজদা কর ও রুকুকারিদিগের সহিত রুকু কর। 

€৪8 ) ইহ! অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদগ্চলির অস্তর্গত__অ'মি তোমার 
প্রতি উহার অহি (প্রত্যাদেশ ) প্রেরণ করিতেছি; আর তুমি 
তাহাদের নিকট ছিলে না--যে সময় তাহারা এ সম্বন্ধে নিজেদের 
লেখনী সকল নিক্ষেপ করিতেছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কোন্ 



৩৭ কোর-আন শরিফ 

ব্যক্তি মরয়েমের তত্বাবধায়ক হইবে এবং তুমি তাহাদের নিকট 
ছিলে না-যে সময় তাহারা বচস! করিতেছিলেন। 

(৪8৫) যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন, ছে মরয়ম, নিশ্চয় 

আল্লাহ তোমাকে তীহা হইতে আগত একটী বাক্যের সুসংবাদ 
প্রদান করিতেছেন-__যাছার নাম মছিহ ইছা--যিনি মক্য়মের পুত্র» 
ইহুজগতে এবং পরজগতে গৌরবান্বিত এবং নৈৰট্য প্রাপ্তদিগের 
অন্তর্গত । 

(৪৬) এবং তনি দোলনাতে ও প্রৌঢ়াবন্থায় লোকদিগের 
সহিত কথা বল্সিবেন এবং সঙ্জনদিগের অস্তর্গত হইবেন। 

(8৭) তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যখন 

আমাকে কোন মনুষ্য স্পর্শ করে নাই, তখন কিরূণে আমার সন্তান 

হইবে? তিনি বলিলেন, অবস্থা এরূপ হইবে, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা 
করেন স্যপ্টি করেন। তিনি যখন কোন কার্ষোর ইচ্ছা করেন, তখন 

তিনি কেবল তাহাকে বলেন, তুমি হইয়া যাও, ইহাতে উহা হইয় 
ষায়। 

(৪৮) এবং তিনি তাহাকে লিখন-প্রণালী ও 'হেকমত? ও 

তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিবেন । 

(৪৯) এবং (তিনি) বনি-ইক্রায়েলদিগের দিকে রাছুলরূপে 

প্রেরিত ছইয়। বলিবেন, নিশ্য়ই আমি তোমাদের নিকট 

তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একটা নিদর্শন আনয়ন 

করিয়াছি--( উহা এই যে,) নিশ্চয় আমি তোমাদের জনক কর্দম 

হইতে পক্ষীর আকৃতির তুল্য গঠন করিব, তৎপরে উহাতে ফুৎকার 
করিব, ইহাতে উহা! আল্লাহর আদেশে পক্ষী হইয়া যাইবে ও 

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করিব ও আল্লাহর আদেশে মৃত- 
দিগকে জীবিত করিব এবং তোমর! . গৃহগুলির মধ্যে যাহা ভক্ষণ 
করিয়। থাক ও যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখ, তদ্বিযয়ে তোমাদিগকে' 



ওয় পার। তেল্কর রোছোল--ছুরা আলো'এমরান | ৩৭৫ 

সংবাদ প্রদান করিয়। থাকি । যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে 

নিশ্চয়ই ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে। 

(৫০) এবং আমি আমার পূর্ব্বে যে তওরাত ছিল, উহার 
সত্যতা প্রমাণকারীরূপে এবং যাহা তোমাদের উপর হারাম কর! 

হইয়াছিল, উচ্ভার কতক বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করিয়। 
দিব, এই হেতু (তোমাদের নিকট আসিয়াছি) এবং আমি 
তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একটা 

নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি; অতএব তোমরা] আল্লাহকে ভয় কর 

এবং আমার আদেশ পালন কর। 

(৫১) নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের 

প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাহার এবাদত ( উপাসন ) কর, 

ইহ! সরল পথ । 

(৫২) তৎপরে যে সময় ইছ! তাহাদের দ্বার] “কোফর' জানিতে 

পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে কোন্ 

ব্যক্তি আমার সহায়তাকারী হইবে? হাওয়ারিগণ বলিলেন, 

আমর আল্লাহতায়ালার সহয়তাকারী, আমরা আল্লাহতায়ালার 

উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় 

আমরা অনুগত সম্প্রদায় । | 

(৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি বাহ! অবতারণ 
করিয়াছ, আমরা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং 

রাছুলের অনুনরণ করিলাম, অতএব তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্য 
প্রদাতাগণের সহিত লিপিবন্ধ কর। 

(৫৪) এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করিল ও আল্লাহ সুব্যবস্থা! 

করিলেন এবং আল্লাহ সুব্যবস্থাকারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম | * 
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(৪২) এই আয়তে €ফরেশতাগণ" বহুবচন শবে উল্লিখিত 
হইলেও উহার অর্থ একজন ফেরেশতা -_-অর্থাং হজরত জিবরাইল, 
ফেননা ছুরা মরয়েমে কেবল হজরত জিবরাইল (আঃ)এর কথা 

উল্লিখিত হইয়াছে । কোর-আনে এইরূপ একাধিক স্থলে একবচন 
স্থলে বহুবচন ব্যবহার কর! হইয়াছে। 

৮০1 ৬ 09)/4 £6/৮/| ০) এই আয়তে ফেরেশতাগণ অর্থে 
বছবচন উল্লিখিত হইলেও উহার অর্থ হজরত জিবরাইল | 

হজরত জিবরাইল €( আঃ) হজরত মরয়েমের সহিত কিরূপ 
ভাবে কথ! বলিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে । কেহ কেহ 

বলিয়াছেন, যেরূপ হজরত জিবরাইল ( আঃ) হজরত মুছা (আঃ) 

এর মাতার অন্তরে এলহাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি হজরত 

মরয়েম ( আঃ)এর অন্তরে এলহাম করিয়াছিলেন । কাজি বয়জবি 

বলিয়াছেন, হঞ্জরত জ্রিবরাইল (আঃ) তাহার সাক্ষাতে প্রকাশিত 

হইয়া কথা বলিয়াছিলেন। আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, বনু 
হাদ্দিছে ইহার প্রমাণ আছে এবং আয়তের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা 

ইহাই সমধিত হয় । 

শাএখ এছমাইল হাক বলিয়াছেন, হজরত জিবরাইল (আ:) 

এর কাহার সহিত কথ! অহি ছিল না, কেননা খোদাতায়াল! 

কোর-আনের (+৯। ৮১ 39 91 ৬৩//১৩ ৬ ১4০ ৮০ এই আয়তে 

বলিয়াছেন য়ে, কোন স্ত্রীলোক রাছুল হইতে পারে না, আর 
স্ত্রীলোকের নবী না হওয়া সর্ধবাদিসম্মত মত, কাজেই হজরত 

জিবরাইল ( আঃ)এর তাঁহার সাক্ষাতে কথা বলা তাহার কারামত 
হইবে, আর অলিগণের কারামত সত্য। 

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণ হজরত মরয়েমের সহিত 
কথা রলিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার নবী হওয়া সপ্রমাণ হয়, 
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এমাম লাক্কানি তাহার এই মত রদ করিয়া বলিয়াছেন, ফেরেশতা- 
গণ এব্মপ লোকের সহিত কথা ধলিয়াছেন--যিনি সর্ধ্ববাদ্ি সম্মত 
মতে নবী নহেন। ্ 

ছহিহ হাদিছে আছে, এক ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে 
একজন ইমানদার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, 

এমতাবস্থায় একজন ফেরেশতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 

তাহাকে সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। কোন লোক এই 

ব্যক্তিকে নবী বলেন নাই । 

কাদিয়ানি মৌলবী মোহম্মদ আলি ছাহেব এই আয়তের 
টীকায় লিখিয়াছেন, যাহারা হজরত হাওয়া, আছিয়া, হজরত 

মুার মাতা, ছারা, হাজেরা! ও মরয়ম ( আঃ )কে নবী বলিয়াছেন, 
তাহারা আভিধানিক ও মাজাজি অর্থের হিসাবে বলিয়াছেন, এই 

হিসাবে উম্মতের মনোনীত লোকর্দিগকে নবী বলা হইবে । 

আমাদের উত্তর। 
লেখক ইহাতে ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে. যদিও শরিয়ত 

সঙ্গত অর্থে আল্লাহতায়ালার নবিগণ ব্যতীত কাহ'কেও নবী বল 

জায়েজ নহে, তথাচ আভিধানিক ও মাজাজি অর্থে অনেক উম্মতকে 

নবী বলা প্রাচীন বিদ্বানগণ হইতে বণিত হইয়াছে কিন্তু তাহার 
এই দাবী বাতীল, কেননা যাহার! উক্ত বিবিগণকে নবী বলিয়াছেন, 

তাহার! শরিয়ত-সঙ্গত অর্থে ই বলিয়াছেন, আভিধানিক ও মাজাজি 

অর্থে নেহে। নবী শর্ষের আভিধানিক অর্থ এরূপ পরিত্যক্ত 

হইয়াছে যাহা বিদ্বান ব| নিরক্ষর কেহই ব্যবহার করেন না, 
কাজেই উহা! বলিলেই উহার শরিয়ত-সঙ্গত অর্থ বুঝা যাইবে, এই 

হেতু মির্জা গোলাম আহমদ হউন, আর অন্ত কোন ব্যক্তি হউন, 

কাহারও উপর উক্ত শব্ধ ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না। 

-৪৮ 
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হাদিছ 3-- 
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ইহাতে বুঝ! যায়, কেবল এলহাম ও খোদার সঙ্গে কথ! হইলে, 
মনুষ্য নবী হইতে পারে ন!। 

এস্থলে হজরত জিবরাইলগ (আঃ) তাহার সম্বন্ধে তিনটা কথা 

বলিয়াছিলেন, (১) এই যে, খোদ। তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন, 
ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্ত্রীলোক হওয়া সত্বেও বয়তোল- 

মোকার্দছের সেবাকারিণীরূপে নিয়োজিতা হইয়াছিলেন, তিনি 
ভূমিষ্ঠা হইলে, তাহার মাত তাহাকে স্তন্ত দান করেন নাই, 
বরং তিনি তাহাকে বন্ত্রে আবৃত করিয়া! হজরত জাকারিয়ার নিকট 
সমর্পণ করিয়াছিল, তাহার উপজীবিকা বেহেশত হইতে পৌছিত, 
তিনি খোদার এবাদত করিতে, অনুগ্রহ ও সত্যপথ প্রাপ্তিতে, 
সতীত পালনে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ভাবে 

ফেরেশতাগণের কথ! শ্রবণে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহ! 
অন্ত কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে সংঘটিত হয় নাই। 

(২) খোদা ত'হাকে পবিত্র করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই 
যে, তিনি তাহাকে কোফর ও গোনাহ হইতে নিম্মল করিয়াছিলেন, 

পুরুষ-সহুবাস, খতুর রক্ত, নেফাছ, কদর্ষ্য কার্য্য ও স্বভাব হইতে 
পবিত্র রাখিয়াছিলেন, মিছিদিগের মিথ্যা অপবাদ হইতে নিষফলঙ্ক 

করিয়াছিলেন । 

(৩) তিনি তাহাকে সমস্ত জগতের স্ত্রীলোকদ্দিগের উপর 
মনোনীত করিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, খোদ! তাহাকে বিনা 
পিতায় হজরত ইছা! (আঃ )কে দান করিয়াছিলেন, হজরত ইছা 
(আঃ)কে তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে বাকৃশক্তি গুদান করিয়া- 
ছিলেন, , তিনি য়িহুদিদিগের আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করিয়া 
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দিয়াছিলেন এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে সমস্ত জগতের নিদর্শন 
স্বরূপ করিয়াছিলেন। | 

এস্থলে ১/৯১)৬) সমস্ত আলমের অর্থ লইয়া মতভেদ উপস্থিত 
হইয়াছে । একদল বিদ্বান বলেন, সমস্ত সময়ের সমস্ত জগতের 

স্রীলাক অর্থ গ্রহণ কর! হইবে, এক্ষেত্রে এই আয়তে সপ্রমাণ 

হয় যে, ছুনইয়ার সমস্ত স্ত্রীলোক অপেক্ষা হজরত মরয়ম বিবি 
দরজায় শ্রেষ্ঠ, কোন কোন হাদিছে এই মত সমধিত হইয়াছে। 

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সমস্ত জগতের সমসাময়িক স্ত্রীলোক 
অর্থ গ্রহণ করা হইবে, কেননা একটা হাদিছে আছে, চারিটা 
স্ত্রীলোক পৃথিবীর স্ত্রীলোকগণের নেতৃস্থানীয়,_এমরাণের কন্ত। 
মরয়ম, মোজাহেমের কন্যা আছিয়া, খোওয়ায়লেদের বন্তা। 

খোদায়জ ও মোহম্মদ (ছাঃ )এর কন্যা ফাতেম" ফাতেম। তাহাদের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আলেম। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ফাতেমা 
সর্র্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠা। কেহ কেহ হজরত খোদায়জাকে এই উম্মতের 

স্ত্রীলোকদিগের শ্রেষ্ঠতম বলিয়াছেন। 
অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, হজরত আএশা হজরত কফাতেম। 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, ইহার দুইটী কারণ আছে, প্রথম এই যে, 
হজরত আএশ] বিগ্তায় হজরত ফাতেমা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর, দ্বিতীয় 

এই যে, হজরত আএশ! বেহেশতের মধ্যে হজরত নবী (ছাঃ )এর 
সঙ্গিনীরপে থাকিবেন, আর হজরত ফাতেমা হজরত আলির 

সঙ্গে থাকিবেন, তথায় হজরত আলির দরজ। অপেক্ষা হজরত নবী 
(ছাঃ )এর দরজ! সমধিক হইবে । 

আর একদল বিদ্বান ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াএতের জন্য এতৎ স্বন্ধে 
মৌনাবলম্বন করা শ্রেয়; মনে করেন।-_-রঃ) বাঃ. ১/৩১৫, রু$ মাঠ 
১৫৭৮, কঃ, ২1৪৬৭।৪৭৮। 

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে ;-- 



৮০ কোর-আন শরিফ 

সত্রীলোকদিগের মধ্যে এমরাণের কন্ঠ মরয়ম শ্রেষ্ঠতম, স্ত্রীলোক- 
দিগের মধ্যে খোওয়ালেদের কন্যা খোদায়জ। | 

তেরমেজির হাদিছে আছে ;_+সমস্ত জগতের মধ্যে এই চারি- 

জন আ্্রীলোক তোমার জন্তা যথেষ্ট-"এমরাণের কন্যা মরয়ষ, 

খোওয়ালেদের কন্যা খোদায়জা, ফাতেমা! ও ফেরয়াওনের স্ত্রী 

আছিয়।। 

হাকেমের হাদিছে আছে /- 

জগতের স্্রীলোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম--খোদায়জা, ফাতেমা, 
'মরয়ম ও আছিয়। 

এবনো-জরির রেওয়াএত করিয়াছেন, যেরূপ জগতের স্ত্রীলোক- 

'দিগের মধ্যে মরয়ম শ্রেষ্ঠ প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ আমার 

উ্মতের স্্ীলোকদিগের মধ্যে খোদায়জা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদত্ত হইয়াছে । 

অন্য রেওয়াএতে আছে, ফাতেমা বেহেশতী স্ত্রীলোকদিগের 

মধ্যে নেতৃম্থানীয়, মরয়ম নেতৃস্থানীয় নহেন | 

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, পুরুষদিগের মধ্যে অনেক 
'লোক কামেল হইয়াছেন, কিন্ত স্ীলোকদিগের মধ্যে কেবল মরয়ম 

ও আছিয়! এই পদ অধিকার করিয়াছেন। খাছ্য সামগ্রীর উপর 

যেরূপ 'ছারিদ"' নামীয় বস্ত্র শ্রেষ্ঠত্ব আছে, সেইরূপ লোকদিগের 

মধ্যে আএশার শ্রেষ্ঠত্ব আছে ।--দো, ২২৩, এ কঃ ২১২৪।২২৫। 
(৪৩) এই আয়তে হজরত মরয়ম (আঃ )কে তিনটা আদেশ 

পালন করিতে বলা হইয়াছে। 

€১) তৃমি তোমংব প্রতিপালকের জন্য নামাজে অনেক সময় 

দণ্ডায়মান থাক । এবানা-ছাদ বলেন, এই হুকুমের পরে তিনি 
এত অধিক সময় দণ্ডায়মান থাকিয়। নামাজ পড়িতেন ষে, তাহার 

পদদ্ধয় ম্কীত হইয়া যাইত। মোজাহেদ এইরূপ অর্থ প্রকাশ 
করিতেন : 
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কাভাদা এই অংশের অর্থে বলেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের" 

আদেশ পালন কর। 

ছইদ ইহার অর্থে বলেন, তুমি বিশুদ্ধ ভাবে তোমার প্রতি- 

পালকের এবাদত কর। 

(২) তৃমি ছেজদ। কর। এই ছেজদার অর্থ প্রসিদ্ধ ছেজদ।' 

হইতে পারে, কিম্বা! উহার অর্থ নামাজ পড়া হইবে। 

(৩) রুকুকারিদিগের সহিত রুকু কর_-অর্থাৎ জামায়াতে 

নামাঞ্জ পড়, ইহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে-বিনয় ভাব প্রকাশ 

কর 
এই আয়তে রুকুর পূর্বে ছেজদার কথা বল! হইয়াছে, ইহার' 

কারথ এই যে, তাহাদের শরিয়তে রুকুর পূর্বে ছেজদ1! করার 

প্রথা ছিল। 

কেহ কেহ বলেন, আয়তের অর্থ এই যে, তুমি দণ্ডায়মান হও, 

নামাজ পড় ও বিনয় ভাব প্রকাশ কর ।- দো% ২২৪, কঠ ২।৪৬৮। 

(8৪) আল্লাহ বলেন, হে মোহম্মদ, যে সময় বয়তোল- 

মোকাদ্দছের সেবকগণ কিন্বা' তথাকার ধর্মযাজকগণ মরয়েমের 

তত্বাবয়ক কে হইবে, ইহা তদস্ত করার জন্য নিজেদের লেখনীগুলি 
নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহার তত্বাবধায়ক হওয়ার 

জন্য তাহারা বাকৃবিতণ্ড করিয়াছিলেন, ' সেই সময় তুমি তথায় 

ছিলে না, কিন্তু তুমি এই অদৃশ্য বিষয়গুলির সংবাদ কিরূপে অবগত 

হইলে, আমি তোমার নিকট ফেরেশতা জিবরাইল কর্তৃক এই 

ংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, এই হেতু তুমি অবগত হইতে: 

পারিয়াছ। | 

হঞ্জরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হাল্নাহ বিবি. 

হজরত মরয়মকে প্রসব ররিয়া কন্যা! সস্তানের উৎসর্গ গৃহীড় না 

হওয়ার ভয়ে তাহাকে একখান! বন্ধে মুড়িয়া ব়তোল-০মারা দিছেন? 



৩৮২. কোর-আন শরিফ 

মধ্যে ধর্্মযাজকগণের নিকট স্থাপন করিলেন। যেহেতু মরয়ম 
তাহাদের নেতার কন্য। ছিল, এই হেতু প্রত্যেকে তাহার তত্বাবধান* 
কারী হইতে আগ্রহান্বিত হইল। ধর্মযাজকগণের বর্তমান নেতা 

হজরত জাকারিয়া (আঃ) বলিলেন, তাহার খালা আমার 

সহধন্মিণী, এই হেতু আমি গ্ঠাহাকে গ্রহণ করার সমধিক যোগ্য 
পাত্র। অন্যান্য ধর্মযাজকগণ বলিলেন, আমরা সুপ্তি ধরিব, যাহার 

নামে উহা উঠিবে, সে তাহাকে গ্রহণ করার সমধিক উপযুক্ত 
হইবে। তৎপরে তাহার! যে লেখনীগুলি দ্বারা তওরাত লিখিতেন, 

তৎসমস্ত আনয়ন করতঃ এক স্থানে ঢাকিয়া রাখিলেন। তৎপরে 

হজরত জাকা।রয়৷ (আঃ) তথাকার একটী বালককে বলিলেন, 

তুমি উহার মধ্যে হস্ত দিয় একটা লেখনী বাহির কর। ইহাতে 

হজরত জাকারিয়া (আঃ) এর লেখনী বাহির হইয়া আসল। 

তত্দর্শনে অন্যান্ত যাজকগণ নারাজ হইয়! বলিলেন, আমর! 

লেখণীগুলি নদীতে নিক্ষেপ করিব। যেব্যক্কির লেখনী স্রোতের 

বিপরীতে দণ্ডায়মান থাকে, সেই ব্যক্তি তাহার তত্বাবধায় ক 

হইবে। তাহার যউন নদীতে তৎসমস্ত নিক্ষেপ করিলে, হজরত 

জাকারিয়ার লেখনী আ্োতের বিপরীতে দণ্ডায়মান থাকিল। 
তৎপরে তাহার। বলিলেন, যাহার লেখনী শ্রোতে ভাসিয়। যাইবে, 

সেই ব্যঞ্জি তাহার তত্বাবধায়ক হইবে । এইবার সকলেই লেখনী- 
গুলি নিক্ষেপ করিলে, হজরত জাকারিয়ার লেখনী আোতের 

সহিত ভাসিয়া গেল। তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
স্প্্ত মাত ১৫৬৫.। 

(8৫) তুমি উত্ত সময়ের কথা স্মরণ কর--যে সময় 
ফেয়েশত! জিহ্রাইল বলিয়াছিলেন, হে মরিয়ম, নিশ্চয় আল্লাহ 
এক পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন--ধিনি আল্লাহতায়ালার 
বাক্য হইবেন--ভাহার নাম মছিহ ইছা এবনো-মরয়ম (মরয়ম পুত্র) 
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হইবে-*যিনি ইহঞ্জগতে ও পরজগতে সম্মানিত হইবেন এবং 
নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্কিদিগের অন্তর্গত হইবেন। 

আল্লাহতায়ালার বাকা হওয়ার অর্থ ইতিণূর্বে লিখিত 
হইয়াছে । ইছা! আরবি শব্দ, ইত্রীয় “যোনুয়া” শব্দ হইতে গৃহীত 
হইয়াছে, উহার অর্থ নেতা । মছিহ ইব্রীয় মশিহ। শব হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ মোবারক (বরকত বিশিষ্ট ) কিন্ব। 

সত্যবাদী । কেহ কেহ বলেন, মছিহ আরবী শব্দ, যেহেতু তিনি 
পীড়িতদিগকে স্পর্শ করিলে, তাহার! সুস্থ হইয়। যাইত, তাহার 

ভূমিষ্ঠ হওয়াব সময় হজরত জিবরাইল নিজের পালক দ্বার! 
তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, যেন শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিতে 

ন। পারে, এই হেতু তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
দাজ্জালকে মছিহ বল] হয়, উহার ছুইটী কারণ আছে, (১) 

এই যে, তাহার একটী চক্ষু কান! হইবে, দ্বিতীয় এই যে, সে অল্প 
সময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিবে। দাজ্জালের উপাধি 

যে মছিহ, ইহ! যে আরবি শব, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। 

ইছ! তাহার নাম, মছিহ তাহার উপাধি, এবনো-মরয়ম 

ঠাহার বিশেষণ। 

(১) তিনি নবুয়তের জন্য পুথিবীতে সম্মানিত ও আল্লাহ্- 
তায়ালার নিকট উন্নত মর্ধযাদাধারী হওয়ার অন্য পরজগতে সম্মানিত 
হইবেন। 

(২) ছৃনইয়াতে তাহার দোয়। .মকবুল হইত, তাহার 
দোয়াতে স্বতেরা জীবিত হইত এবং জন্মাঙ্ক ও কুষ্ঠরোগী সুস্থ হইত, 
এই হেতু তিনি ছুনইয়াতে গৌরবান্বিত ও অন্তান্ত নৰিগণের স্কায় 
নিজ সত্যপরায়ণ উম্মতগণের সুপারিশ করিবেন এবং খোদার 

দরবারে উহা। মঞ্জুর হইবে, এই হেতু তিনি পরজগতে গৌরবাৰ্বিত 
হুইবেন। 



৩৮৪ কোর়-জান আরিফ 

(৩) ্রিুদিরা তাহার উপর যে মিথ্যা অপবাদ এয়োগ 
করিয়াছিল, তাহ! খণ্ডন কর! হইয়াছে, এই জন্ক তিনি ছুনইয়াঞ্ডে, 
গৌরবান্বিত এবং পরজগতে বু ছওয়াবের অধিকারী ও উন্নত 
মর্য্যাদাধারী হওয়ার জন্ত তথায় গৌরবাস্বিত হইবেন। 

তিনি কেয়ামতের দিবস আল্লাহতায়ালার নিকট নৈকট্য প্রাপ্ত 
হইবেন, আছমানে সমুখিত হইয়া ফেরেশতাগণের সঙ্গলাভ 
করিবেন এবং বাকৃসিদ্ধ ( মকবুলে-বারগাহ ) ছিলেন ।__রুঃ) মাঠ, 
১।:৮২৫৮৩ ও ক ২৪৭১৪৭২ | | 

(৪৬) আরবী ১৫ শব্দের অর্থ শিশুর হঙ্ধপান কালে শয়নের 

স্থান, ইহ! হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন। ইহ! 
মাতৃক্রোড় কিন্বা৷ দোলন! হইতেও পারে, কিন্বা! অন্ত স্থান হইতেও 

পারে। আরবি 4$%৫ শবের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, 
৪০ হইতে ৬৭ বংসর বয়স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে 4 প্রৌঢ় বল! হয়। 
হজরত ইছ! ( আঃ) ৩৩ বৎসর বয়সে আছমানে সমুখিত হইয়া- 

ছিলেন, ইহ1 ছইদ বেনেল ঘমোছাইয়েব, জয়েদ বেনে আছলাম 

প্রভৃতির মত। এবনো-জরির ছহিহু ছনদে হজরত কা'ব হইতে 
উল্লেখ করিয়াছেন ষে তিনি অচিরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! 
২৪ দংসর জীবিত থাকিবেন। 

আলোচ্য আয়তের অর্থ এই যে, হজরত ইছ। ( আঃ) মাতৃ- 

ক্রোড়ে কিন্ব! দোলনায় থাক! কালে কথা বল্গিবেন এব প্রো 
অবস্থায় কথ। বলিবেন। এবনো-জরিয় বলিয়াছেন, তিনি বিনা 

পিতায় হজরত মরয়েমের গর্ভে জগ্মস্তাইণ করেন, যখন তিনি তুমিষ্ঠ- 
হইয়াছিলেন ও য়িক্দীরা হার মাতার উপর মিথ্যা! অপবাদ: 

প্রয়োগ কছিতে-'শাকে, সেই দমগ্খ ভিমি তাহার 'অপবাদ খন ' 
করেন এবং নিজের নবুয়ত সপ্রমাণ করেন। 
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খতিব শেরবিনি ছেরাজোল-মনিরে লিখিয়াছেন, তিনি 
শিশুদের, বাকশক্তি প্রাপ্ত হওয়ার বয়সের পুর্বে কথা বলিয়া- 
ছিলেন__যাহ বিস্তারিতরূপে ছুরা মরয়েমে উল্লিখিত হইয়াছে। 
উহা এই ষে, আমি খোদার বান্দা, খোদ। আমাকে কেতাব প্রদান 

করিয়াছেন, আমাকে নবি করিয়াছেন, আমাকে বরকত-বিশিষ্ট 
করিয়াছেন, আমাকে নামাজ ও জাকাতের আদেশ প্রদান 

করিয়াছেন, আমাকে নিজ মাতার সেবাকারী করিয়াছেন, আমাকে 
অহঙ্কারী ও হতভাগ্য করেন নাই। যে দিবস আমি ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছি, যে দিবস আমি মরিব এবং যে দিবস কেয়ামতে 

পুনরুখিত হইব, আমার উপর শাস্তি হইয়াছে এবং হইবে। 

মোজাহেদ বলিয়াছেন, হজরত মরয়ম বলিয়াছেন, যখন আমি 

নিজ্জনে থাকিতাম, ইচছ। আমাব সহিত কথা বলিতেন এবং আমিও 

তাহার সহিত কথা বলিতাম। আর যখন কোন লোকের সহিত 

আল।প করিতাম তখন তিনি আমার গর্ভে তচছবিহ পাঠ করিতেন, 

আমি উহ শ্রবণ করিতে পারিতাম 
আল্লাম৷ আলুছি বর্ণন৷ করিয়াছেন, এমাম ছাইউদি বলিয়াছেন, 

১১ জন লোক অতি শৈশবাবস্থায় দোলনায় থাঞ্া কালে কথা 

বলিয়াছিলেন, (১) হজরত মোহম্মদ, (২) হজরত ইয়াহইয়া, 

(৩) হজরত ইছা, (8) হজরত এবরাহিম, (৫) হজরত মরয়ম, (৬) 

ষে শিশু জোরাএজ দরবেশের পবিত্রত! প্রকাশ করিয়াছিল, (৭) 

ষে শিশু হজরত ইউছ্বোফ ( আঃ )এর পবিত্রতা প্রকাশ করিয়াছিল, 

(৮) ছুরা বুরুজে *ইমানদারদিগকে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার 

বৃত্বাস্ত আছে, এই ঘটনায় ষে শিশুটাকে প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে 
নিক্ষেপ করা হইয়াছিল । (৯) ফেরয়াওনের স্ত্রীর ছ্বিকণীকারিনী 

স্্ীলোকের শিশু সস্তান, (১০) খলিফ! হাদীর সম'য় মোবারক 

নামীয় শিশু, (১১) একটী দাসী নিজের পুত্রকে ছথ্ধ পান 
»-৪৯ 
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করাইন্ডেছিল, এমতাবন্তায় একটী আরোহীকে দেখিয়া বলিল, 
থোদ। আমার পুত্রকে ইহার ভূল্য কর, তখন সেই শিশু দুগ্ধ পান 
ত্যাগ করত বলিল, ছে খোদা, তুমি আমাকে ইচ্ভার তুল্য করিও, 

এই ব্যান্ত অতাচার । তৎপরে দেখিতে পাইল যে, একটী 

দাসীকে টানিয়! লইয়া! যাওয়! হইতেছে, তখন সে বলিল, খোদা! 
আমার পুত্রকে ইহার তুল্য করিও না। তৎ্শ্রবণে উক্ত শিশু হৃগধ 
পান ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিল, খোদা তুমি আমাকে ইহার তুল্য 

কর, যোহতু এই দাসী নির্দোষ, অথচ অগ্ঠায় ভাবে ইহার উপর 
ব্যভিচারের দোষারোপ কর। হইতেছে, আর সে বলিতেছে, খোদা 

আমার পক্ষে যথেষ্ট। 

হজএত উচ্ার প্রোটঢ়ে কথা বলার অর্থকি, তাহাই বিবেচ] 
বিষয়। এবনো-জরির এবনো-জয়েদ হইতে উল্লেখ করিতেছেন, 
হজরত ইছ। (আঃ) যৌবন কালে আছমা:ন সমু'খত হইয়াছিলেন, 
তৎপগ্সে ছু"ইয়ায় নাজেল হইয়। দাজ্জালকে হত্য। করিয়1 প্রৌটে 
উপদেশমূলক কথ! বলিবেন। 

তৎপরে বলিতেছেন, তিনি সাধু ও অলিগণের অন্তর্গত হইবেন। 

_রু$, মাঠ, ১1৫৬৭1৫৮১-7৫৮৪১ দোঃ, ২ ৩৫, এঠ, জং, ৩1১৭০, 

ছে, ১২১১ । 

(৪৭) হজরত মরয়ম বলিলেন, যখন কোন মনুষ্য আমার 

সঙ্গে সঙগঘ করে নাই, আমি কাহাকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করি নাই, 

স্বামী গ্রহণের ইচ্ছাও হাদয়ে পোষণ করি না এবং আমি 
ব্যভিচারিণী নহি, তখন কিরূপে আমার সন্তান হইবে? হজরত 

ভিবরাইল বলিলেন, আল্লাহতায়ালার কার্য এইরূপ মহান, কোন 

বিষয় তাহার অসাধ্য নহে, তিনি যাহ ইচ্ছ। করেন, স্থষ্টি করেন, 
যখন তিনি কোন অস্তিত্বহীন বস্তকে স্প্টি করার ইচ্ছা করেন, 
তখন তিনি কেবল বলেন, “হইয়া! যাও' ইহাতে সেই বস্ত অস্তিত্ব 



৩য় পার। তেল্কর রোছোল-_ছুরা আলো-এময়ান। ৩৮৭ 

প্রাপ্ত হয় কাজেই বিনা পিত1 এক্টী সন্তানের স্টি করা তাঞার 

পক্ষে অসমত: নহে । 

আল্ল।ম অলুঠি লিখিয়াঞ্চেন, কোন কোন ক্ষেতে পরিলক্ষিত 

হয় যে, ইন্দু” ম্বৃত্তকা হউতে, সর্প 'কশ হইতে, মক্ষিকা শিম 

হইতে এবং বৃশ্চিক লবজি বিশেষ হইতে স্যষ্টি হইয়া থাকে। 

আল্লামম দমিপি হায়াতোল-হায়ওয়ান কেতাবে এইরূপ অনেক 

বিষয়ের বিন' শী'খা সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

এবনো-আঙ্াাকের অগাব হঈতে রেওয়াএত করিয়াছেন, 

যখন হজএত মরয়েমের গর্ভে সন্তানের স্থিতি হয়, আর হজরত 

জিবরাইল তীচাঞ্ে ইনার স্ুমংবাদ প্রদান ক.রন ও তিনি 

খোদার শনুগ্রচ্ভের উপর আস্থা স্থাপন ক'রয়া শাস্তি লাভ করেন, 

তখন সর্ব প্রথম .তাহ'র মামাঠ ভাই ইউা্ছাফ এই গর্ভতী 

হওয়ার সংগ:দ গবগত ভইয়। হুঃখিত হইল এবং তজ্জগ্থ নিজের 

বিপদের মাশঙ্ক। করিতে লাগিল, কেননা সেই ব্যঞ্জি তাহার 
সেব। (খেদমত) করিত। যখন সে হজরত মরয়েমের রঙ 

পারবর্তিত ও উদর ক্ষীত দেখিতে পাইল, তখন ই£1 ত'হার পক্ষে 
কষ্টকর চনুমিত হগয়ায় ইঙ্গিত সঃকারে তাহাকে বিল, হে 

বিবি, বিপা বাজ কোন ফলশন্ত হইতে পারে,কি? তছুত্তরে তিনি 
বলিলেন, ই, হইতে পারে। সে পলিল, ইহা কিরূপে সম্ভব 

হস্ীবে 1? হঞ্জরত মওয়ম ( মাঃ) বলিলেন, আল্লাহতায়াল1 প্রথম 

বীজটী বিনা ফলে এ!ং প্রথম ফশটী টিপা বীজে স্থপি করিয়া- 

ছিলেন। তৃ'ম কি বল যে, খোদ প্রথম ফলটী বিনা বীে স্মৃ্টি 
করিতে অক্ষম? তুমি কি বলযে, যাদ খোদা বাঁজের দ্বার! 

সাহাযা না লইতেন, গুবে উত্ত কফলশস্য স্থতি ও উৎপাদন করিতে 

অক্ষম হইয়া ৯% বীজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন? 
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ইউছুফ বলিল, নাউজোবিল্লাহ, আমি এরাপ কথা বলিব না, তুমি 
সত্য কথা বলিয়াছ, তৃমি আলোকময় ও নুব্যবস্থার কথা বলিয়াছ। 

তৎপরে সে বলিল, হে বিবি, বিন! পানি ও বৃষ্টি কোন বৃক্ষ 

উতপন্পন হইতে পারেকি? তছুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি 
জ্রান ন! যে, বীজ, পানি, বৃষ্টি ও বৃক্ষের একই স্থষ্টিকর্ত।? তুমি 

কি ধারণা কর যে, যদি পানি ও বৃঠ্ি না হইত, তবে খোদা বৃক্ষ 

উৎপাদন করিতে অক্ষম হইতেন? ইউছোফ বলিল, নাউজো- 

বিল্লাহ, আমি এরূপ কথা বলি না। তখন সে বলিল, তুমি নিজের 
প্রকৃত ঘটনা আমাকে অবগত করাও । ইহাতে তিনি বলিলেন, 

খোদাতায়ালা আমাকে নিজের বাকা ইছ। মছিহের স্থসংবাদ প্রদান 

করিয়াছেন, তিনি এই আয়তের শেষ পর্যাস্ত বলিলেন । তখন 

ইউছফ বুঝিতে পারিল যে, ইহা খোদার আদেশ, খোদ। তাহার 

কল্যাণ কামনায় ইহ! করিয়াছেন। সেই হষ্টতে সে বাক্কি মৌনা- 
বলম্বন করিয়া! থাকে 1-_-এঠ, কঠ ১২২৭, রুঃ মাঃ, ১1৫৮৫ ৫৮৬। 

কোর-আন শরিফের এই আয়তে আছে, হজরভ জিবরাইল 

হজরত মরয়মকে তাহার ইছ) নামক সন্তান হওয়ার সুসংবাদ 

প্রদান কাঁরলে, তিনি বলিয়াছিলেন, যখন আমি পুরুষ-সঙ্গম 
করি নাই, তখন কিরূপে আমার সন্তান হইবে? তহ্ত্তরে হজরত 

জিবরাইল বলিয়াছিলেন, খোদা বিনা পুরুষ-সঙ্গমে নিজ “কোন্, 
বাক্য ত্বার তাহাকে স্থষ্টি করিবেন। 

ছুরা মরয়েমে আছে, য়িছুদীর। তাহার উপর ব্যভিচারের 

অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল। 

কারদিয়ানি মৌলবি মোহম্মদ আলি ছাহেব এস্থলে লিখিয়াছেন, 
কোর-আন "হইতে হজরত ইছার বিনা পিতা পয়দা হওয়া বুঝ! 

যায় না, এক্ষণে আমরা নিরপেক্ষ পাঠককে জিজ্ঞাস! করি, উত্ত 
ছাহেবের কথা ঠিক হইলে হজরত জিবরাইলের উত্তরের কি অর্থ 



ওল পার! তেল্কর রোছোল--ছুরা! আলো।-এমরান। ৩৮৯ 

হইবে? যদি হজরত মরয়ম বিবাহিত হতেন এবং স্বামী কর্তৃক 

গর্ভবতী হইতেন, তবে ঘিহুদীর। তাহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ 

প্রয়োগ করিয়াছিল কেন ? 

্ীষ্টানের৷ তিনি বিনা পিতা পয়দ1 হইয়া ছিলেন, এই হেতু 
তাহাকে খোদার পুত্র নামে অভিহিত করিত, তাহাদের এই দাবি 

খগ্ডরের জন্ত এই ছুরায় বল হুইয়াছে,.__ 
1 034 840] ৯৬ ৮ ৩৯৯৯৪ 1). ৬॥ 

“নিশ্চয় ইহার দৃষ্টান্ত আল্লাহতায়ালার নিকট আদমের দৃষ্টাস্তের 
তুল্য | 

যদি হজরত ইছ! বিন। পিতা ন! হইতেন, তবে তাহাকে 

আদমের সহিত তুলনা দেওয়। হইল কেন? 

তৎপরে মৌলবি মোহম্মদ আলি ছাহেব মথি পুস্তকের ১ অধ্যায় 
২৪।২৫ পদ, ১২ অধ্যায় ৪৬:৪৭ পদ ও ১৩ অধ্যায় ৫৫ পদ উদ্ধৃত 
করিয়। বলিয়াছেন যে, যোছেফ মরয়েমের স্বামী, ইনি হজরত 

ইছার পিতা । 
আমরা বলি, যোছেফ বয়তোল-মোকাদাছের মধ্যে হজরত 

মরয়মের পানি আনিয়। দিত, সেবা ( খেদমত ) করিত। য়িছদীর। 

এই অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল যে যোছেফ তাহার সহিত 

বাতিচার করিয়াছে। খ্রীষ্টান খ্রতিহাসিকগণ নিজেদের নবীর 

উপর ষে কলঙ্কারোপ করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করা উদ্দোশ্টে 

অন্যায় ভাবে মরয়মকে উক্ত যোছেফের বিবাহিত! স্ত্রী লিখিয়। 
দোষ খগ্ডন করার পথ প্রশস্ত করিয়৷ লইয়াছেন । 

মথি ইত্যাদি ইতিহাসের এই কথাটা বিকৃত (জাল), মধির 

১১৮ পদ হইতে বুঝা যায় যে, মরয়ম পবিত্র আত্ম! কর্তৃক গর্ভবতী 

হইয়াছিলেন (অর্থাৎ যোছেফের বীর্ধ্য হইতে নহে ), আবার উহার 

১৩1৫৫ পদে হজরত ইছাকে যোছেফ সুত্রধরের পুত্র বলিয়া 



৩৪০ কোর-আন শরিফ 

অতিন্কিত কর হইয়াছে। এইরূপ বিপরীত বিপরীত কথ। জাল 

নহে কি? 

ভোর-আন তাহাদের উভয় সম্প্রদায়ের ভ্রম ও জাল প্রকাশ 

করিয়া দিয়! বলিতেছে যে, হজরভ মরয়ম দিনা পুকব সঙ্গমে 
আল্লাহতায়ালার বাকা হইতে গর্ভবতী ইয়াছিলেন এলং তিনি 

অবিবাহিতা ছিলেন, যোছেফ তান্কার দ্বামী ছিল না। ইগাতেই 

মিষ্টার মল্মদ আলি ছাহেবের ভুল প্রঙ্গাশিত হইয়া পড়িল । 
(৪৮) এবং আল্লাহ তাহাকে লেখনী দ্বার লিখন প্রণালী 

শিক্ষ। দিবেন, ইহ। হজরত এবনো-আববাছ ও এবনো-'জা াএজের 

মত। ছইদবেনে গোবাএর বলিয়াছেন, যে সময় হজরত ইছ। 

(আঃ) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাহার মাত! মক্তবে একজন শিক্ষকের 
নিকট তাহাকে সমর্পন করিয়াছিলেন, যখন শিক্ষক তাচাকে 
বেছ.মে ৮*৬ পড়িতে বলিতেন, তিনি আল্লাহ 4 বলি লন। 

যখন শিক্ষক আর-রাহমান ৬১ পড়িতে বলিঙ্গেন, তিনি 
আররাহিম (৮৯ পড়িলেন। শিক্ষক বলিঙগেন তুমি আবজাদ 

১) বল। ভিনি বলিলেন, উহার অর্থকি, আপনি কি জানেন? 

শিক্ষক বলিলেন, না। হজরত ইচ্ছা বলিলেন, আলেফ ৯ 

অক্ষরের অর্থ আল্লাহতায়ালার দানরাশি, বে এ অক্ষরের অর্থ 
খোদার সৌন্দর্য্য, জিম € অক্ষরের অর্থ তাহার জামাশ, এইরূপ 

ভিনি প্রতোক অক্ষরের ব্যাখা। বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে 

শিক্ষক বলিলেন, যে বাক্তি আ 1 অপেক্ষ। সমধিক প্রবীণ আলেম, 

আমি তাহাকে কিরপে শিক্ষা! প্রদান করিব? তখন হজরত 

মরয়ম বলিলেন, আপনি তান্থাকে বালকদ্দিগের সহিত মক্তবে 

বসিয়। থাকিতে দিন। তিনি বালকের! নিজেদের গৃহে যাক যাহা 
ভক্ষণ করিত এবং তাহাদের মাতাগণ যাহা যাহা তাহাদের জন 

সঞ্চিত রাখত, তাহ! তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন। 



৩য় পারা তেল্কর যোছোলস্স্ছুরা আলে!-এমরাম। ৩৯১ 

আবু আলি বলিয়াছেন, এস্থলে এইরপ অর্থ হইসে, খোদা 
তাহাকে তওরাত ও ইপ্রগ বাতীত অন্বান্ত আছমানি কেতাবগুলি 

শিক্ষা দিবেন। 

তৎপকর বলিতেছেন ১... 

তিনি তাহাকে হেকমত শিক্ষা দিরেন। এমাম রাজি ইহার 

অর্থে বলেন, দর্শন-বিজ্ঞান ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত পিছ শিক্ষা 
দিবেন। 

আল্লামা মালুছি বলেন, উহ্নার অর্থ হালাল হারাম ও ধর্মমজ্ঞান। 

দীন সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞ'ন, * বিগণের রীতিনীতি, কার্ধে ও কথায় 

সত্যতা ও পিজ্ঞান তত্ব উহ্তার অর্থ হইতে পারে। 

তৎপরে বলিতেছেন *_- 

তিনি তাহাকে তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা [দবেন।-_-দোঃ, 
২২৫২৬, কঃ, ২৪৭৩, রুঃ, মাঃ, ১৫৮৬। 

(৪৯) হজরত ইছা বলিতেন, আমি ইত্রাইল বংশধরগণের 
দিকে রাছুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি, নিশ্চয় আমি তোমাদের 

প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট একটা লিদর্শন আনয়ন 

করিয়াছি, 'আামি তোমানদর জন্তু কর্দম হইতে পন্ষীর আকুতির 

তুল্য আকৃতি গঠন করিয়া উচ্ভাতে ফুৎকার করিলে, আল্লাহ- 
তায়ালার আদেশে উঠ! জীবন্ত হইয়া উড়িয়। যায়। 

এমাম রাঙ্জি ও আল্লাম! আলুছি লিখিয়াছন, যখন হজরত 

ইছ। ( আঃ) নবুযতের দাবি করিয়া অঙ্গৌকিক কার্ধানলী প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, সেই সময় রিহুদিরা তাহাকে লাঞ্চিত করা উদ্দেশ্টে 

ভাহাকে বাছুড় পক্ষী প্রস্তুত করিয়া দিতে বলায়, তিনি ব্্বম 

লইয়া উহার আকৃতি গঠন করিয়। উহার মধ্যে ফুণ্কার করিলেন, 
অমনি উহ! শৃন্তমার্গে উড়িয়া গেল। অহাব বলিয়াছেন, হঙ্ক্ষণ 

লোকেরা উহ'র দিকে দৃষ্টিপাত করিত, ততক্ষণ উহ উড়িয়া 



৩৯২ কোর-আন শরিফ 

যাইত । আর যখন উহ! তাহাদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হয়) যাইত, 

ম্বত অবস্থায় পতিত হইত। একদল 'লোক বলিয়াছেন, তিনি 
বাছড় ভিন্ন অন্য পক্ষী গঠন করেন নাই। আর একদল বিদ্বান 

বলিয়াছেন, তিনি বিবিধ প্রকার পক্ষী গঠন করিয়াছিলেন । 

এধনে|-ইচ্ছহাক বলিয়াছেন, হজরত ইছ। (আঃ) এক দিবস 

মক্তণে নালকদিগের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি 
কর্দম লঈয়! বলিলেন, আমি তোমাদের জম্থা ইহা হইতে পক্ষী 

প্রস্তাত ক্ি কি? তাহারা বলিল, তুমি কি ইহা করিতে পার? 
তিনি বলিলেন, হা, আমার প্রতিপালকের আদেশে পারি,। 

ততৎপবে ভ্ভিনি উহ1 একটী পক্ষীর অকৃতি করিয়। ফুণ্ঙগার প্রদান 
করতঃ বলিলেন, উহা খোদার হুকুমে পক্ষী হইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ 

উহা তাহার হস্তদ্বয়ের মধ্য হইতে উড়িয়া! গেল। বালকের] উহা 
শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করিল এবং লোকদিগের মধ্যে প্রচার 

করিয়া 'দল। 

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাছেব নবিগণের মো'জেজ! 

(অলৌকিক কা্যাবঙ্গী) মন্বীকার করিয়া তাহার এই সত্য 

ঘটনাকে অসত্যে পরিণত করার সাধ্যসাধনা করিয়াছেন, একবার 

তিশি কোর-আনের কয়েকটা আয়ত উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন, 

খোদাতায়াল। ব্যতীত কেহ স্থগ্িকর্ত। হইতে পারে না। এক্ষণে 

যদি হজরত মছিহকে পক্ষীর সৃষ্টিকর্তা বল! হয় তবে কোর-আনের 
উপরোক্ত আয়তগুলির মন্ম ব্যর্থ হইয়। যায় এবং কোর-আনে 

বিপরীত বিপরীত ঘটন! থাক! সগ্রমাণ হইবে। 

আমরা. তহ্ত্তরে বলি, কোর-আনে আছে, তিনি পক্ষীর কর্দীম- 

জাত আকৃতি গঠন করিতেন, ভতপরে তিনি উহাতে ফৃৎকার 
রুরিলে, খোদার হুকুমে জীবস্ত পক্ষী হইয়া! উড়িয়া যাইত, এক্ষেত্রে 

খোদাই স্থপ্িকর্তা হইলেন, হজরত ইছ! কিরূপে শ্যঙিকর্ত! হইবেন ? 



ওয় পারা তেল্কর রোছোল-_ চুর! আলো-এমরান। ৩৯৩ 

তশুপরে তিনি উচ্ার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়। উক্ত মো"কেজাকে 

অস্বীকার করিতে ব্যর্থ প্রয়াস পা্টয়াছেন। 
তহৃত্তরে আমরা বলি, এইরূপ রূপক অর্থ গ্রহণ করিলে, 

কোন নবীর কোন মোজেজ। সপ্রমাণ হইবে না এবং শরিয়তের 

প্রাতাক বাবস্থার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়া শরিয়ত ধ্বংস করার 

স্মযোগ করিয়া দেওয়া হইবে । বিনা প্রয়োজনে শবের রূপ অর্থ 

গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না, ইহ তিনি জানেন কি? 

প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি এইরূপ লাতীল কেয়াছ করিয়া কোর-আন 

ও শরিয়ত নষ্ট্রের চেষ্টা করিতে পারে না। 

ততপরে বলিতেছেন ১ 

আমি খোদ'র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে মুষ্থ করিয়া 
থাকি এবং মৃতদিগকে জীবিত করিয়! থাকি । 

৪০৫1 শব্দের অর্থ জন্মান্ধ, কেহ কেহ উহার অর্থ বাত্রিকান। 

বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন । কেহ বলেন, যাহার চক্ষুস্থান আদৌ 
হম নাই, তাহাকে 'আকমহ? বলা হয়। 

হজরত মুক্তা ( আঃ)এর জামানায় জাহুর প্রাছুর্ভাব দিল, সেই 

হেতু খোদাতায়াল! তাহাকে হষ্টি ও শুভ্র তত্তের মো'জেজা ছয় 

প্রদান করিয়! জাদু ধ্বংস ক্রিয়া দিয়াছিলেন। হজরত উছা 

(আঃ)এর জামানায় বিচক্ষণ চিকিংসকদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, 

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ€রোগিদিগকে সুস্থ করা তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল, 
এই হেতু খোদ। এই উভয় প্রকার রোগীকে নুস্থ কর! তাহার 
মো'জেজা করিয়া দিয়াছিলেন। 

হজরত নবি (ছাঃ )এর জামানায় কবিতা-শক্কির বাড়াবাড়ি 
ছিঙ্গ, এই হেতু খোদ! কোর-আন হজরতের মোপজেজা করিয়া 

দিয়াছিলেন-_যাহ! রচন! পদ্ধতি ও ভাষার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় 
ছিল। 

»৮ ৫৩ 



৩৯৪ কোর-আন শরিফ 

অভাব ঝালন, পজরত ইছ! (আঃ)এর নিকট এক এন দলে 
৫* সমর গীড়িত পর্যাস্ত সমাবেত হইত। যে কেহ তাগ্ার নিকট 

উপস্থিত হইতে প'রিত, উপস্থিত হইয়া যাইত, আর যেকেহ 

উপস্থিত তইন্ে অক্ষম হষ্টত, তিনি তাচ্ার নিকট উপস্থিত 

হতেন তিনি কেবল দোয়া করিতেন, ইহাতে তাহার! স্মৃস্থ 
হইয়া য'ঈত। 

কলি বলিয়াতেন, হজরত ইছ! (আং) ইয়া হাইয়ো ইয়া 
কাট, ম1 দ্বার মৃত'দগকে জীবিত করিতেন । 

এ"/ন.-শ্মাৰবাত (রাঃ) বলিয়াছেন, হিশ্চয় হজরত ইভ1 (আঃ) 

চারিটী লাক জীবিত করিয়াছিলেন। (১) শ্বাজেব, (২) 

একটি বৃদ্ধ স্বালোকের পুর, (৩) কর-গ্রঙণকারীর কন্তা, (৪) 

ছাম 0. নৃত। 

(১) মাজে হজরত উচ্ছা ( মাঃ )এর বন্ধু ছিল, ইচাঁতে 

তান্কার ভগ্ম হঞ্জরত ইঙ্ছা (আঃ)এর নিহট লোক পাঠাইয়া 
জান'টল .ঘ, তোমার ভ্রাতা আজের মৃতু।মুখ পরত হইয়াছে। 

তাঙ্বাদেপ টগ্চয়ের মাধ্য তিন দিবসের পথ বালধান ছিল। তিনি 

নিক্ছ শিষাণ্ণ সগ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। দেখিলেন যে, 

সে তিন দিবদ মৃত্ামুখে পতিত হইয়াছে। তখন তিনি তাহার 
ভগ্মলিকে বললেন, তৃমি আমাকে তাহার গোরের নিকট লই 

চল। :সত্তাশ্াকে তথায় লইয়া! গেলে, আল্লাহতায়ালার নিকট 

দোয়' করলেন, আক্করের চর্ব্বি ধিগলিত হইতেছিল, এমতা বন্যায় 

জীবিত হয়া গোর হইতে বাহির হইল, সে অনেক দিবস পর্যাস্ত 

জীবিত থাকিল এবং তাগার সম্তানসম্ভতি হইয়াঙ্িল। 

(২) একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, 

তাহাকে পাপঙ্গের উপর করিয়া হজরত ইউছ! ( আঃ)এর নিকট 

লইর। যাওয়। হইয়াছিল, তিনি তাহার জন্ত খোদার নিকট দোয়। 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-_ছ্ুরা আলো-এময়ান। ৩৯৪ 

করেন, ইচাতে সে জীবিত হয়! পালঙ্গের উপর উপবিষ্ট হটয় 
লোক্দিগের স্বন্বদেশ হইতে নামিয়া পড়ে এবং নিজের বন্ত্রগুলি 

পরিধান করিয়' পালঙ্গখানি লইয়! নিঞ্রের পরিজনের দিকে 

প্রতাত্ত্ন করে, সে অনেক বস জীবিত থাকে এবং তাঙ্াার 
সম্তান-সম্ততি হইয়াছিল । 

(৩) একজন করপগ্রন্ণকারীণ একটী কন্ত। বিগত দিবস 
মরিয়াছিল, তিনি তাহার জন্য খোদার নিকট দোয়া কত্ন' সে 

জীলিত হইয়া! বহু দিবস ছুনইয়ায় থাকে এবং তাহার সম্তানসম্ততি 
জন্মিযাঞিল। 

(৪) লোকেরা হজরত ইছ! (আঃ )কে বলিয়াদ্িল, আপনি 

অল্প দিবসের মুতদিগকে জীবিত করিয়া থাকেন, ইহাও স্তন ফ, 

তাঙ্কারা একুত পক্ষে মরিয়াছিল না, বরং তাহারা সল্লাস 

রোগাক্রান্ত হইতেও পারে। তুমি আমাদের জন্য হজ্জরত নৃচ 
(আঃ)এর সন্তানকে জীবিত করিয়া দাও। তত্শ্রনণে “তনি 

হজরত ছামের গোরের নিকট উপস্থিত হইয়া খোদার শ্রেষ্ঠ নাম 
(এছমে-আ'জম ) পাঠ করিয়। দোয়া করিলেন। তিনি গোর 

হইতে বাহির হলেন, কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার ভয়ে তাভার 
মন্তকের অদ্দধেকাংশ শ্বেত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে লোক- 

দিগের কেশ পরিপক হইত ন!। তিনি বলিলেন, কেয়ামত কি 

উপস্থিত হইয়াছে? হজরত ইছ! (মাঃ) বলিলেন, না। তিনি 

চারি সঙম্র বংসর মৃতামুখে পতিত চইয়াছিলেন। তিনি লোক- 
দিগকে বলিলেন, তোমর! ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর. ঈনি 

আল্লাহতায়ালার নবী । ইহাতে কতক লোক তাঙ্ার উপর ইমান 
আনিয়াফ্িল, আর কতক লোক অবিশ্বাস করিয়াছিল? তৎপরে 
হজরত ইচ্কা ( আঃ) বলিলেন, তুমি মরিয়া যাও তিনি বলিলেন, 
হা, এই শর্তে স্বীকার করি যে, খোদা আমাকে মৃত্যুযন্ত্রনা! হইতে 
রক্ষা করেন। হজরত ইছ! (আঃ) সেইরূপ দোয়। করিয়াছিলেন। 



৩৯৬ কোর-আন শরিফ 

এইরূপ তিনি একজন বাদশাহকে, একজন রাজপুত্রকে, একটী 

ছাগল, একটী গরু ও একটী হরিণী-শাবককে জীবিত করিয়! 
দিয়াছিলেন।--দোঃ, ২৩২৩৫, ছেঠ, ১২১২।২১৩। 

নেছারি দল ও মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাহেব অন্মান্ধ ও কুষ্ঠ 
রোগগ্রস্তদিগকে সুস্থ করার কথা অস্বীকার করিয়া উপরোক্ত 

আয়তের রূপক অর্থ গ্রহণ করার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্ত প্রাচীন 

ধর্গ্রস্থ সমূহে নবিগণের দোয়ায় এইরূপ নহু ঘটনা সংঘটিত হওয়ার 

স্প প্রমাণ পাওয়া যায়। ইত্তিহাস পাঠ করিলে, পীর অলি- 
গণের দ্বার এইরূপ বন্থ কারামত প্রকাশিত হওয়া সপ্রমাণ হয়। 

এইরূপ সত্য স্প্ঠ কথাগুলিকে অস্বীকার করা ও ইছুলামকে 
চিরতরে বিদায় দেওয়া একই কথা। যাহারা খোদার এতটুকু 

শক্তি মানিয়া লইতে ন| চাহেন, ভাহারা খোদাকে অক্ষম ধারণ! 

করিলেন এবং তাহার অসীম শক্তির মর্ধযাদ। বুঝিতে পারেন নাই। 

যাহারা খোদার কালামের ও নবিগণের উন্নত দরজার উপর ভক্তি 
রাখেন, তাহারা কি সরল কথার এইরূপ বিকৃত অর্থ মানিয়! 

লইতে পারেন? বেদয়াতি দলের কোর-আনের এইরূপ বিকৃত 

অর্থ প্রকাশ করিয়া শরিয়ত নষ্ট করার ব্যর্থ চে্। করিয়াছেন। 

ততপরে হজরত ইছা! €( আঃ)এর দোয়ায় মৃত জীবিত হওয়ার 

কথা কেবল কোর-আান শরিফে আছে, তাহা নচ্চে, বরং উহ! 

প্রচলিত বাইবেলেও আছে । বাইবেলে হজরত এলসইয়াছ নবিয় 
যৃত জীবিত করার কথা আছে। 

কোর-আন শরিফে মাছে, হজরত 'এবরাহিম (আঃ)এর 
দোয়ায় মুত পক্ষীগুলি জীবিত হইয়ানছিল। 

হজরত মুছ! (আঃ) একটা মুতের উপর গোমাংস নিক্ষেপ 

করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাত়ে.সে ব্যক্তি জীবিত হইয়াছিল। 



৩য় পায়া তেলকয় রোছোল-ছুয়া আলো-এমরান। ৩৯৭ 

তাহার সময়ে যে ৭ জন লোফে খোদাকে প্রকাশ ভাবে 

দেখিতে চায় মরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার দোয়াতে তাহারা 
জীবিত হইয়াছিলেন। হজরত ওজ্সাএর শত বংসর মরিয়া থাকার 
পরে জীবিত হইয়াছিলেন। 

আল্লামা কোস্তোলানি মাওয়াছোব-লাদেন্নিতে ও মোল্লা আলি 

কারি শেকফায়-কাজি এয়াঞ্জের টাকায় লিখিয়াছেন, হজরত নবি 

(ছাঃ) একটী লোককে ইছলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় 

সে বঙ্গিয়াছিল, যদি আপনি আমার কমন্ঠাকে জীবিত করিয়! 

দিতে পারেন, তবে আমি মুছলমান হইব, ইহাতে তাহার দোয়াতে 
সেই মৃত জীবিত হইয়া যায়। 

জারকান লিখিয়াছেন, একটী অন্ক বৃদ্ধা স্্ীলোক মদিনা 
শছিফে হেজরত করিয়া আগমন করিয়াছিল, তাহার একমাত্র 

পুত্র পাঁড়িত হইয়া মৃত্যপ্রাপ্ত হয়। হজতত (ছাঃ) ছাহাব! 
আনাছকে বলেন, তাহার মাতাকে এই সংবাদ প্রদান কর। বৃদ্ধ। 

পুত্রের হুহ পায়ের নিকট বসিয়া বলিয়াছিল, হে খোদা, আমি 
সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার জন্য ইছলাম গ্রহণ করিয়াছি, পরহেজগারির 

জন্য প্রতিমাগুলি ত্যাগ করিয়াছি, আগ্রহের সহিত তোমার পথে, 

হেজরত করিয়াছি, হে খোদা, তুমি পৌত্তলিকদিগকে আমার 
উপক্ষ শিদ্ধেপ ওপারহাম করার সুযোগ দিও না, এই বিপদে 

আমার উপর অসাধ্য ভার অর্পণ করিও না, এই কথা বল! মাত্র 
তাহার পুত্র জীবিত হইয়া নিজের মুখমণ্ডল হইতে বস্ত্র খুলিয়া 
ফেলিল এবং খাছ্য ভক্ষণ করিল। 

বাহজাতোল-আছরার কেতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, 
এত সময় পীর আবুবকর শিবলী নির্জনে বসিয়াছিলেন,*এমতাবস্থায় 

শতাধিক পক্ষী তথায় উপস্থিত হইয়। শব্ধ করিতে লাগিল, তিনি 
ক্রোধাম্বিত ভাবে উহাদের দিকে, দৃষ্টিপাত করায় তৎসমতু পক্ষী 



৫৯৮ কোরআন শরিফ 

দিয়া যায়। ততপরে তি।ন দয়াপরবশ হইয়া দোয়া করায় 
ভতলমুদর় জীবিত হইয়। যায়। 

উহার ১৯৫ ৃষ্ঠ। 7 

এক দিবস ৭জন লোক বহু পক্ষী শীকার করিয়াছিল, কিন্তু 

জালহ করার পুর্ব সমস্তই মরিয়া গিয়াছিল, গীর ওছমান বাতায়েহি 
তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ইহাতে তোমাদের কি উপকার হইবে? 

তোমর। তগসমস্ত ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং অন্তর্দিগকে ভক্ষণ 

রকয়াইতে পারিবে না। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 

তিনি বঙিলেন, এই সমস্ত বিন! জবহ ম্ৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
তম্মধো একজব রহস্য ভাবে বালল, বি আপনি পারেন, বে 

ইহাদিগকে জীবিত করিয়। দিন। তিনি বলিলেন, বিছমিল্লাহে 

আল্লাঠো আকবর, হে বিচ্ছিন্ন অস্থি সমুহের জীবিতক।রী, তুমি 

ইহাদিগকে জীবিত করিয়। দাও । তত্ক্ষণাৎ উহার! জীবিত হইয়া 

গেল। 

উঠার ২৩৫ পুষ্ঠ। ১৮৮৮ 

লং আহমদ রাফায়ির নিকট একটা লোক আসিয়া বলিল, 

আমার আগ্রহ হইতেছে যে, এই জল-ই।সগুলির মধ্য হইতে 
একটী, ছুই খণ্ড রুটা ও শীতল পানি আমার সাক্ষাতে উপস্থিত 

হয়। তিনি তজ্জন্ত দোয়া করায় তণ্সমুদয় বস্ত সংগৃহীত হইয়া 
ষায়। সে উহা ভক্ষণ করিলে, উক্ত গীর ছাহেব অস্থিগুলি লইয়া 

বিসমিল্লাহ, তুমি চলিয়া য।ও” বলা মাত্র সেই জল হাসহী জীবিত 
হইয়া! উড়িয়া গেল। 

উহার ৬৫ পৃষ্ঠা 7 
হুঞ্জরভ বড়পীর ছৈয়দ মহইউদ্দিন ( কোঃ) কর্তৃক একটা 

সুরাগর অস্থিগুলি হইতে মুরগি জীবিত করার, উহার ১৫৮ পৃষ্ঠায় 
লী আলি হিতির এক নিহত ব্যক্তির জীবিত করার, উহ্থার ২৩৭ 



ওয় পারা তেলকর রোছোল-্ছুরা আলো-এমরান . ৩৯৯ 

পৃষ্ঠায় পীর ছৈয়দ আহুমদ রাফায়ির কতকগুলি মৃত মং.ম্যুং জীবিত 
করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 

এমাম ইয়াফিয়ি রওজোর-রায়াহিনের ১৯৩ পৃষ্ঠ'য় লিখিয়াছেন, 
ইমন হইতে আগত একজন ধর্শযোক্ধার একটা গর্দভ মরিয়া 

ষাওয়ায় তাহার দোয়াতে উহা! জীবিত হইয়া যায়। 

উত্থার ২০৯ পৃষ্ঠায় পীর মোফারেজের দস্তরখানে নী ভর্তি 
পক্ষীগুলি তাহার দোয়ায় জীবিত হইয়া উড়িয়া যা€্য়ার কথ! 

আছে। 

ফাতাওয়ায়-হাদিছিয়াতে আছে ;-- 

পীর আবহছুল্লাহ তস্তরির দোয়ায় তাহার একটী মৃত ঘোটক ও 

একজন অরণ্যবাসীর একটী উদ্থু জীবিত হইয়াছিল। 

পার আহদলের দোয়ায় একটী ম্বৃত বিড়াল জীবিত হযরয়াছিল। 

পীর আবু ইউছুফ দহমানির দোয়ায় একটা মৃত মনুষ্য জীবিত 
হইয়াছিল। 

এইরূপ বহু ঘটনা ইতিহাসে সন্ধান করিলে পাওয়া য ও। 

হজরত ইছ| (আঃ)এর কতকগুলি মৃত জীনি'* করার কথা 

তফছির দৌরেল-মনছুর হইতে উল্লিখিত হঈযাছে কিন্ত 

নেচারি ও কাদিয়ানি সম্প্রদায় এইরূপ বনু সংখান্চ প্রমাণে 

প্রমাণিত রেওয়াএতকে অন্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন পাই 

মিষ্টার মোহম্মদ আলি ছাচেব তাহার পীর মির্জা গোলাম 

আহমদ কাদিয়ানির অনুসরণ করিয়া হজরত ইছা ( মাঃ)এর 

এই মো'জেজাটী উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াঙ্ছেন। 

হজরতের ছাহাবাগণ, তাবেমি ও তাবাতাবিয়ি সম্মপ্রদাণ হইতে 

আরস্ভ করিয়। একাল পর্য্যস্ত উক্ত আয়ত হইতে $স্বত ইছ! 

আঃ)এর মৃত জীবিত করার কথা মুক্কণ্ঠে ঘোষণ *রিয়। 



৪০০ কোর-আন শত্িক 

আসিতেছেন, বর্তমান মিষ্টারের দল উহার ,.বিকৃত অর্থ প্রকাশ 

করিলে, কে তাহ! মানিবে ? | 

মিষ্টার মোহল্মদ আলি ছাহেব এই স্থলে কোর-আনের কয়েকটী 
জায়ত ও হজরতের কয়েকটা হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া মৃতদের পুনরায় 
জীবিত হওয়া অসম্ভব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

(১) ছুরা জোমারের ৪২ আয়ত 7 

০০) (০ জিএা9 6৪১০ ৬৬৯ ০৯৯ ঠা 49৪ 

)5ঠা ১৭১ ৬১১ 0৪৮০ এ ০1 ৮৩ ০০৫ 
কী 5১.১০০ ৩ (গা 

“আল্লাহ আত্মাগুলিকে উহাদের মৃত্যুকালে গ্রহণ করেন, আর 

যে আত্মাগুপি উহাদের নিদ্রাতে না মরিয়াছে, উহাদিগকে গ্রহণ 

করেন, তৎপরে ঠিনি যে আত্মাগুলির উপর মৃত্যু নির্দেশ 

করিয়াছেন, উহ|দিগকে আবদ্ধ রাখেন এবং অন্তগুলিকে নির্দিষ্ট 
কাল পধ্যস্ত ছা'ড়য়। দেন।” 

(২) ছ্ুরা মোমেম্থুনের ৯৯১০০ আয়ত 7-- 

০) 5১580 এ ৬3 ৬] ৮৯০৬৮ 2 চি ৮৪০৬ 

৬৯ ১7696 5৯ 8০৮ তর ঠ্ড ৬9১ (5 ০০ ৩ 

ক ১2527570901 ₹-7)2 ০8919 
এমন কি যে সময় তাহাদের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে 

বলে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে ফিরাইয়া দাও, 

বিশেষ সম্ভবত আমি যাহা ত্যাগ করিয়াছি, উহাতে সংকার্ধ্য 

করিব। ( আল্লাহ বলেন ), কখনও এইরূপ হইবে না, ইহ1 একটী 

কথা__ঘাহা সে বলিতেছে, তাহাদের সম্মুখে যে দিবস পধ্যস্ত 
ভাহার। পু-পাঁশিত হইবে, একটী অস্তরাল আছে।” 



ওয় পার! তেল্কর রোছোল-্ছুরা আলো-এমরান। ৪০১ 

(৩) ছুরা আদম্বিয়ার ৯৫ আয়ত 7-- 

৩১৯5৭ ৮ ০৪ 8151 82)5 ১৫৩ (7৯5 
 *আমি যে গ্রামবাসিগণকে ধ্বংস করিয়। দিয়াছি, তাহাদের 

উপর ইহা হারাম করিয়া দিয়াছি যে, নিশ্চয় তাহার! প্রত্যাবর্তন 

করিবে না।” 

মিষ্টার সাহেবের পীর মির্জ। গোলাম আহমদ ছাহেব নিয়োক্ত 
দুর ইয়াছিনের হুইটা আয়ত পেশ করিয়াছেন ;-- 

(9) ৬০১২ (৯1 ৪১81 ৩৯৮4৪ 4০আ 9581 
“তাহারা কি জানে না যে, আমি তাহাদের পূর্বে ক শহরের 

অধিবাসিগণকে ধ্বংস করিয়াছি, নিশ্চয় তাহার! প্রত্যাবর্তন 

করিবে না” 

(৫) ৩১৯) ০৪1105155৮০ ১৮০০৪ 25 
"অনস্তর তাহারা অছিএত করিতে সক্ষম হইবে না ও নিজেদের 

পরিজনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ৮ 
তৎপরে মিষ্ঠার মোহম্মদ আলী ছাহেব এবনো-মাজ। ও ছহিহ 

মোছলেমের ছুইটী হাদিছ উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন, শহিদের 
মৃত্যুর পরে ছুনইয়ায় ফিরিয়া আসার আকাঙ্খ। করিয়া থাকেন, 

কিন্ত খোদদাতায়ালা বলেন, আমি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি 
যে, শহিদের। হনইয়ায় ফিরিয়। যাইবে না। 

আমরা ততুত্বরে বলি, কোর-আন শরিফে এইরূপ বু আয়ত 
আছে--যাহ1] সাধারণ ভাবে কথিত হইয়াছে, কিন্ত হুই চারিটী 
বিশিষ্ট ছকুম উহার বিপরীত হইয়া থাকে, ইহাকে আরবীতে 
৬১০১] ০০ ০৯৭০) 2৬৪1 আম মখছুছ মেনহোল 'বা'জ' বল। 

হইয়। থাকে । 



৪৬২ ফোর-আন শরিফ 

কোর-আনে আছে 37 

৮৯১১০ ৮ 918714511৮8 ৮57 [2)%5 ৬১) তা 

উ ৩১:০৭ ঠ ০৪১ 
"নিশ্চয় যাহার! কাফের হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ভীতি 

প্রদর্শন কর, আর নাই কর, তাহার! ইমান জানিৰে না।” 

অনেক ক্ষেত্রে কাফেরেরা ইমান আনে না, এই হিসাবে ইহা 
বল। হইয়াছে যে, তাহার! ইমান আনিবে না, কিন্ত ইভাতে বুঝা 
যায় না যে, কোন কাফের ইমান আনিবে না, শত শত কাফের 
ইমান আনিয়াছে ও আনিৰে। 

এক আয়তে আছে; 

৬৮) ৬/১/৯৬০৭ 9 ০89 4৩৭ ৩১০০৪ 8০৮0 2 

কটি ০১ ৪৯ 

«এবং ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত 

তছবিহ্ পড়িয়া থাকেন এবং যাহার! জমিতে আছে, তাহাদের 

জন ক্ষম। প্রার্থনা করিয়। পাকেল।” 

এই আরডটা সাধারণ ভাবে কথিত হইয়াছে, ইহাতে বুঝ! 
হায় যে, ফেরেশতাগণ ইউমানদার ও কাফেরগণ সকলের জগ্য কম! 

প্রার্থন! করিয়া থাকেন, কিন্ত অন্ত জয়তে আছে 

৬7৯৯ 27৯৬৯ ডা 9৮ ৩7৭] 2 ৬০০ ৩৬ ৮ 

কটি ৫.5 5191 19581 9 
নবী গ ইমানদারগণের পক্ষে মোশরেকদিগের জন্য--_তাহ্থারা 

আয় হইলেও ক্ষম! প্রার্থনা! করা উচিত নহে ।” 

ইছাতে বুঝা বায় ষে, ফেরেশভাগণ কেবল ইমানদারগণের জন্য 
ক্ষ প্রীর্থস। করেন। 



ওয় পারা তেল্কর রোছোজ--ছুরা আলো-এমরান। ৪8০৩ 

পতি ৬০৪৯০ ভীত ভা 2)ভা ৬্চাটশা ওম & 
৩৬০০] ৫০ 94 ভা 

“হে ইচ্ছরাইল সম্তানগণ, ভোমরা! আমার সম্পদ যাছা-- 

তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি, স্মরণ কর এবং নিশ্চয় আমি 

তোমাদিগকে সমস্ত আলমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি ।” 
সমস্ত আলম বলিলে, নবি ও রাছুলগণ এবং ফেরেশতাগণ 

বুঝ। যায়। ইহাতে কি ইছরাইল বংশীয় লোকগণ নধি, রাছুল ও 

ফেরেশতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইলেন 1 না, বরং ইহার অর্থ 
সমসাময়িক সমশ্রেণীগণ। 

এক স্থানে আছে; 

৩৬55 ০৩ ৮০ ঠা এ৯)০) 0৮) ৩ 871 4৩১৪ 

কট 1) ৪৩ ২ 
“ভানস্তর তুমি (হে এবরাহিম ) চারিটা পক্ষী গ্রহণ কর, 

ভৎপরে উহাদগকে নিজের দিকে লইয়' খণ্ড খণ্ড কর, তৎপরে 

তম্মধ্য হইতৈ এক এক খণ্ড প্রত্যেক পর্বতের উপর স্থাপন কর ।? 
ইহাতে বুঝা যায় যে, ছুনইয়ার সমস্ত পর্বতের উপর এক এক 

খণ্ড মাংস রাখ! হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত মর্ম ইহা নহে, ইহার 
প্রকৃত মন্দ এই যে, তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক পর্বতের উপর উহা 

স্থাপন কর! হইয়াছিল। | 
এক স্থানে আছে ;-_ 4২০) ৬/* (৮১১7 ৬১ ০৪৬ 

"আমি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে, তৎপল্পে বী্ধ্য হইতে স্পট 
করিয়াছি ।” 

ইহাতে বুঝা যায় যে, সমস্ত মনু বীর্য হইতে স্থঞ্জিত হইয়াছে, 
কিন্তু ৮ 03 ৮ *৮17 ৮০ ৪৪/০7০1 ০৪৪৫ এ৩] আত ৬৪৯৮৫ ০০ ও 

৬৯ ৬/ এই আয়তে বুঝ! যায় যে, হজরত আদম (আঃ) 
প্রথমোক্ত হুকুম হইতে ব্বতয্র। 



৪০৪ কোর-আন শরিফ 

এইরূপ যে সমস্ত-আয়ত ও হাদিছে বুঝ) যায় যে, মৃত্যু অস্তে 
ম্বৃতেরা ছুনইয়ায় আসিবে না, ইহার অর্থ এই যে, খোদার বিনা 
হুকুমে তাহারা নিজেরা ছুনইয়ায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, কিন্ত 
যদি আল্লাহ কাহারও দোয়ায় বা অন্য কোন কারণে কোন মৃতকে 

ছুনইয়ায় ফিরাইয়া দেন, তবে প্রথম হুকুম হইতে স্বতন্ত্র হইবে। 
যখন উভয় প্রকার আয়তের মধ্যে কোন বিরোধ ভাব থাকিল 

না, তখন মিষ্টার হাহেবের মৃতকে জীবিত করার অপ্রকৃত (মাজাজি) 

অর্থ গ্রহণ জায়েজ হইতে পারে না। ইহা স্বববাদিসম্মত মত যে, 
হকিকি (প্রকৃত) অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইলে, কোন শবের 

মাজাণি ( অপ্রকৃত ) কম্বা রূপক অর্থ গ্রহণ কর! জায়েজ হইতে 

পারে না । 
তৎপরে খোদ] বলিতেছেন ;-_ 

হজরত ইছ! (আঃ) বলিয়াছিলেন, যাহ। তোমর] নিজেদের গৃহে 

ভক্ষণ করিয়া থাক এবং যাহ সঞ্চয় করিয়া রাখ, আমি তাহ! 

তোমাদিগকে সংবাদ প্রদান করিয়া থাকি। 

ছোদ্ি বলিয়াছেন, হজরত ইছা বালকদিগকে বলিতে, 

তোমাদের মাত। এই এই জিনিষ গোপন করিয়া. রাখিয়াছে, 
তাহারা মাতাদের নিকট গমন পুর্ধক বলিত, তোমরা যে বস্ত 

গোপন করিয়। রাখিয়াছ তাহা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে দাও। 

মাতার। বলিত, আমরা কি বস্ত্র গোপন করিয়া রাখিয়াছি, তাহার! 

বলিত, অমুক অমুক বস্ত। তাহারা ৰলিত, ফে তোমাদিগকে 
এই সংবাদ প্রদান করিয়াছে? তাহারা বলিত, ইছা বেনে 

মরয়ম। ইহাতে তাহার! বলিয়াছিল, যদি ভোমরা বালকদ্দিগকে 
ইন্থার সহিত ত্যাগ কর, তবে সে তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়া 
ফেলিযে। তৎপরে তাহার! বালকদিগকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়া 
আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। হজরত ইছা তাহাদিগকে অনুসন্ধান 
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করিতে বাহির হুইয়! তাহাদিগকে না পাইয়া তাহাদের শষ 

শুনিতে পাইলেন। তিনি তাহাদের সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহার 
বলিল, ইহাতে তাহারা! নাই, ইহাতে বানর ও শুহল্প সকল 

রহিয়াছে । হজরত ইছা! বলিলেন, তাহাই হইয়া! ফাউক, লোকে 
দেখিল, যথার্থ ই তাহারা বানর ও শুকরে পরিবন্তিত হইয়াছে। 

এবনো-জরির, এমাম ছাইউদত্বি, এমাম রাজি, আল্লামা আলুছি, 
খতিব শেরবানি প্রভৃতি বিশ্বাসভাজন টীকাকারগণ ইহা] ছহ্ছিহ 

ধারণায় উল্লেখ করিয়াছেন। নেচারির দল এই ছহ্িহ রেওয়া এতটা 

জাল গল্প বলিয়। উড়াইয়। দিতে ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন । 

আর একদল বিদ্বান ইহার অর্থে বলিয়াছেন, ষে সময় লোকেরা 

ডাহার নিকট আছমান হইতে ভোজ্য পাত্র (খাস্ পূর্ণ খাঞ্চ ) 
নাজেল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎপয়ে উহা! নাজেল 

হইতে থাকে, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেম, তোমর] উহা ভক্ষণ 

কর, কিন্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিও না। তাহার! উহ্থা ভক্ষণ করিত 
এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সঞ্চয় করিয়। রাখিত্ক, সেই সময় 

ভাহারা বানর ও শুকরে পরিণত হইয়াছিল, এই অর্থে বলা! 

হইতেঞ্ছে, তে'মরা যাহ। ভক্ষণ কর ও সঞ্চয় করিয়। রাখ, আমি 

তোমাদ্দিগকে তাহার সংবাদ প্রদান করিয়া থাকি । হজরত ইছা 

(আঃ ] কিন্বা খোদ। বলিতেছেন যে, যদি তোমরা ইমানদার হও, 

ভবে তোমাদের জন্ক এই চারি প্রকার অলৌকিক কার্যে নিদর্শন 
রহিয়াছে ।- দোঠ ২৪৫, এঃ অঃ, ৩১৭৫।১৭৬, রুঃ মাঠ ১1৫৮৯) 

কঃ, ২8৭৫, ছেঃ, ১২১৩। 

(৫*) আমি আমার সম্মুখীন তওরাত কেতাবের সত্যত! 

প্রমাণকারীরূপে প্রেরিত হইয়াছি। হজরত ইছা এই উদ্দেশ্রে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন ষে, তিনি লোকদের নিকট তখরাত' খোদার 
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বাকা বলিয়! সাক্ষা প্রদান করেন, অস্বীকারকারিদের সন্দেহ ভঙ্জন 

করিয়া দেন ও নিরক্ষরদিগের অর্থ পরিবর্তন খগ্ুন করিয়া দেন। 

কেহ কেহ উহার অর্থে বলেন, উহ্ার মধো যে সমস্ত কথা 

আছে, সমস্তই যে হেকমত পুর্ণ ও সত্য, ইহার উপর ইমান 

আনার জনা তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। 
ভৎপরে বলিতেছেন 7--- 

আর আমি এই হেতু প্রেরিত হইয়াছি যে, য়িছদিদিগের উপর 
যে সমস্ত বিষয় হারাম করা হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে কতক 
হ্বালাল করিয়া দিব। এক্ষণে প্রশ্ন এই হয় যে, যদি তিনি তওরাত 

কেতাব তছদিক করার জন্য আসিয়া থাকেন, তবে কিরূপে তিনি 
উহার কতক হুকুম মনছুখ করিবেন 1 

তহুত্বরে এমাম রাজি বলিয়াছেন, অহাব বেনে মোনাব্বাহ 

বলিয়াছেন, হঞ্জরত ইছ! ( আঃ) হজরত মুছ। ( আঃ ) এব শরিয়ত 
অবলম্বী ছিলেন, তিনি শনিবার পালন করিতেন বয়তুল- 
মোকাঙ্গঠকে কেবলা স্থির করিয়াছিলেন । আয়তের এই অংশের 
দুইরপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। 

প্রথম যিছদী যাজকেরা নিজেদের পক্ষ হইতে কতকগুলি জাল 

শরিয়ত প্রস্তত করিয়াঞিল এবং উহা! হজরত মুছার দীন বলিয়া 

অভিহিত করিত, তৎপরে হজরত ইছা1 আগমন পুর্ব উহ1 বাতীল 
করিয়। দিলেন, সেই সময় প্রকৃত মুছায়ি মত প্রবস্তিত হইল। 

দ্বিতীয়, যিহুদিদিগের অপকার্য্যের জন শাস্তি স্বরূপ তাহাদের 
উপর কতকগুলি বিষয় হারাম ফরা হইয়াছিল, এই হারাম 

হওয়ার হুকুম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, হজরত ইছা (আঃ) 

আগমন পূর্বক এই কঠোর ব্যবস্থাগুলি রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। 

আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, তিনি তওরাতের অনেক 

ব্যবস্থ। রহিত করিয়! দিয়াছিলেন, আর তওরাত তছদিকের অর্থ 

এই যে, উহার প্রত্যেক হুকুম সত্য বলিয়] মান কর! । 
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আর মনছুখ করার অর্থষে তওরাতের কতক বাবস্থা প্রচলিত 

থাকার শেষ সময় নিদদেশ করিয়া দেওয়া, আরও তওরাতে হজরত 

ইছার হুকুম খান্ত করার উপদেশ থাকিলে, তাহার হুকুম মান্য 
করিলে, ভওরাত্ব মান্য করা হইবে । কাজেই তওয়াত তছদিক 

এবং উত্ার কতক ছকুম মনছুখ কর! এতহ্বভয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য 

ভাব নাই। 

স্ৎপরে বলিতেছেন, যেহেতু আমি তোমাদের নিকট তোমাদের 

প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নিদর্শন আনয়ন করিয়াছি, এই হেতু 
ভোমষর। খোদাকে ভয় কর এবং আমার আদেশ পালন কর ।--কঠ, 

২1৪৭৬, রু১ ১৫৯০ । 

(৫১) তৎপরে তিনি বলিতেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার 

প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, কাজেই তোমরা তাহার 
এবাদত কর, ইহা সরল পথ। ইহাতে তিনি নিজের বিনয় ভাব 

ও বান্দা হওয়ার কথ! প্রকাশ করিয়। খৃষ্টানেরা যে তাহাকে পূর্ণ 
খোদ] কিম্বা খোদার পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, 

তাহাদের মতের অসারতা প্রকাশ করিতেছেন এবং খোদার 

এবাদত করার কথ। বলিয়। খৃষ্টানদের কাফফারার মতের প্রতিবাদ 

করিতেছেন ।--কঠ ২২৭৭। 

(৫২) এই আয়তে যেয়িহুদীদের স্বারা কোফর প্রকাশিত 

হইয়াছিল, ইহার অর্থ যে, তাহার! কাফেরিমূলক কথা বলিযাছিল, 
কিম্বা তাহার! কাফেরির উপর হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিল 
এবং তাহাকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের 

কাফেরি প্রকাশ করায় কারণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয় । 

(১) ছোদি বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ তাহাকে বনি- 
ইছরাইল সম্প্রদায়ের রাছুলরূপে প্রেরণ করেন, তখন তিনি 

তাছাঙ্গের নিকট উপখ্িত হুইয়। তাহাদিগকে খোদার দীনের দিকে 
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আহ্্ব'ন করেন, ইহাতে তাহার! অবাধ্যত। প্রকাণপ করে এবং 

তাহার আদেশ লঙ্ঘন করে। হজরত ইছ তাছাদের ভয়ে লুকায়িত 
হয়েন। ইহা অবিকল হজরত মোহম্মদ (ছাঃ )এর গ্যায় ব্যাপার । 
তৎপরে হজরত ইছ্ছ। (আঃ) নিজের মাতার সঙ্গে দেশে দেশে 

পর্যটন করিতে লাগিলেন । ঘটনা ক্রমে তিনি এক পল্লীতে এক 

জন লোকের অতিথি হইলেন, সেই ব্যক্তি অতি উত্তমরূপে অতিথি- 

সৎকার করিল । সেই শহরে একজন অত্যাচারী রাজা ছিল, এক 

দিবস সে ব্যক্তি হঃখিত অবস্থায় তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, 
তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তহছুত্বরে সে বলিল, এই 
নগরের রাজা একজন অত্যাচারি লোক, তাহার নিয়ম এই যে, 

প্রত্যেক দিবস আমাদের এক একজনেয় পক্ষে তাহাকে ও তাহার 

সৈম্তদলকে পানাহার করানের ব্যবস্থা! কর! হইয়া থাকে, অন্ 
আমার নিরুপিত দিবস উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এই কার্য আমার 

পক্ষে নিরতিশয় কষ্টকর। হজরত মরয়ম ইহ] শ্রবণে বলিলেন, 

হে প্রাণাধিক পুত্র, তুমি খোদার নিকট দোয়া কর, যেন তিনি 

এই কার্ধা স্সম্পন্প করিয়া দেন। হভরত ইছা বলিলেন, যদি 

আমি এই কাধ্য করি, তবে অমঙ্গল হইবে । হজরত মরয়ম 

বলিলেন, যখন এই লোকটী আমাদের উপকার ও সম্মান করিয়াছে, 
তখন তাহার সমাদর করা জরুরি। ইহাতে হজরত ইছ। ( আঃ) 
বলিলেন, যখন রাজার আসিবার সময় হইবে, তখন তৃমি নিজের 
ডেক ও পানীয় পাত্র (মাইট )গুলি পানি দ্বারা পূর্ণ করিও । 
ততপরে আমাকে সংবাদ প্রদান করিও। ইহ1 কর! হলে, তিনি 
আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, ডেকগুলিতে খাস্ঠ- 

সামগ্রী ও মাইটগুলিতে সুর প্রস্তত হইয়া গেল। রাজা আগমন 
করিয়া পানাহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সুরা কোথা! হইতে 

আদিল? সে উত্তর দিতে কৌতুক করিতে লাগিল, রাজ! অবিরত 
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উত্তর চাহিতে লাগিলেন, অবশেষে সে প্রকৃত ঘটন। ব্াক্ত করিয়। 

ফেলিল। রাজ! বলিলেন, যে ব্যক্তির দোয়াতে পানি-্থুরায় 

পরিণত হয়, তাহার দোয়াতে নিশ্চয় আমার স্বৃত পুত্র শীবিত 
হইবে। সেই পুত্র কয়েক দিবস হুইল মরিয়া গিয়াছিল। তখন 
সেই রাজ। হজরত ইছ1 ( আঃ )কে ডাকিয়া দোয়া করিতে অনুরোধ 
করায় তিনি বলিলেন, আমি দোয়া করিব না, কেননা যদি সে 

জীবিত থাকে, তবে মহ। অনিষ্ট সাধিত হইবে । রাজ ধলিলেন, 

যদি আমি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে যাহা হয় হউক, কোন 
চিন্তা করি না। যদিতৃমি তাহাকে জীবিত করিয়া দাও, তবে. 

আমি তোমাকে তোমার ধর্ম প্রচারে বাধা প্রদান করিব না। 

তাহার দোয়াতে সে জীবিত হইয়া গেল। যখন তাহার রাজ্যের 

অধিবামিগণ তাহার পুত্রকে জীবিত হইতে দেখিল, তখন তাহার৷ 
অস্ত্রশস্ত্র লইয়! সংগ্রামে লিপ্ত লইল, হজরত ইছ1 (আঃ) এর 

ংবাদ প্রচারিত হইলে, গ়িহুদীগণ তাহার হত্যা সাধন করিতে, 
তর্ণাম করিতে ও তাহাকে এনকার করিতে সাধ্য সাধনা করিতে 
লাগিল। 

(২) য়িহ্ুদিরা ইহ1 অবগত ছিল যে, হজরত ইছ1 ( আঃ) 
এর সুসংবাদ তওরাতে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ইহাও উল্লিখিত আছে 

যে, তিনি তাহাদের দীনকে মনছুখ করিয়া দিবেন. এই হেত 

তাহারা প্রথম অবস্থাতেই তাহার ছুর্ণাম রটাইতে লাগিল, যখন 

তিনি ধর্ প্রচার করিতে লাগিলেন, ত'হাদের ক্রোধ অধিক 

হইতে অধিকতর হইতে লাগিল এবং তাহাকে কষ্ট দিতে ও ভয় 

দেখাইতে লাগিল ও তাহার হত্য। সাধন করিতে চেটিত হইল । 

(৩) হজরত ইছ। (আঃ) ধারণ করিলেন যে, তাহার 
সক্গ্রদায় ইমানের দিকে আহ্বান কর! সত্বেও তাহার উপর ইমান 
আনিবৰে না এবং তাহার আহ্বান ফলোদয় হইবে না, সেই সময় 

পি 
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তিনি পরীক্ষা করা উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,-- ০4 .৬| ৮০১০ ৬০ 
*কোন্ বাক্তি খোদার জন্ছ আমার সহায়তাকারী হইবে ?* 
হাওয়ারিগণ ব্যতীত কেহই স্তীহার পক্ষ সমর্থন করে নাই। সেই 

সময় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চাওয়ারিগণ বাত্তীত 

সকলেই ধর্নদ্রোহী, ভাহার দীন অস্বীকার করিতেছে এবং তাহার 

হুত্য' সাধনে চেষ্টাবান হইয়াছে। 
ইনার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ১-- 

(১) আম'র আল্লাহ্র দরবারে গমন কর! ও তাহার আশ্রয় 

গ্রহণ কর! কালে কোন্ ব্যক্তি আমার সাহায্যকারী হইবে? 

(২) আল্লাহতায়ালার দীনকে প্রকাশ করিতে কে আমার 

সহায়তাকারী হইব? 

(৩) আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের অবলম্বন সম্বন্ধে কে 

আমার সহায়তাকারী হইবে ? 

(৪) আল্লাহতায়ালার জন্ত কোন্ ব্যক্কি আমার সাহায্যকারী 

হইবে ? 

(৫) আল্লাহতায়ালার পথে কে আমার সহায়তাকারী 

হুইবে। 

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, যে সময় হজরত ইছা (আঃ) 
ইছ্ছরাইল-সম্তানদিগকে নিজের দীনের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন 

এবং তাহার' উক্ত হজরতের অবাধ্যত। প্রকাশ করিতেছিল, তখন 

তিনি তাহাদের নিকট হইতে হেজরত করিয়া দেশ বিদেশে অ্রমণ 

করিতে লাগিলেন। এমতাবস্বায় তিনি একদল মংস্য-শীকারি 

লোকের নিকট উপস্থিত হুইয়াছিলেন. তাহাদের মধ্যে শময়ুন 
এবং জয়দীর হুই পুত্র ইয়াকুব ও উহানা ছিল, ইহারা তাহার 
হাদশ জন হাওয়ারির অন্তর্গত ছিলেন। তখন হজরত ইন (আং) 

বলিলেন, এক্ষণে তোমরা মংম্য শীকার করিতেছ, কিন্ত বদি 
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তোমবঃ আমার অন্গুসরণ কর, তবে ভোমর। অনস্ত জীবনের জনা 

লোকদিগকে শীকায করিতে সক্ষম হইবে । তখন তাহারা হজরত 

ইছা (ম্বাঃ)এর নিকট কোন অলৌকিক কার্য (মো'জেজ। ) 
দেখিতে চাঠিল, সেই রাত্রে শময়ূন নদীতে জাল ফেলিয়াছিল, 
কিন্ত কোন মংম্ক শীকার করিতে পারে নাই। তখন রুহোল্লাছু 
(আঃ) ত'হাকে দ্বিতীয়বার নদীতে জাল ফেলিতে আদেশ 

করিলেন, ইহাতে উক্ত জালে এত অধিক পরিমাণ মতম্য আবদ্ধ 

হইল ঘে জাল ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল এবং অন্ত নৌকার চালক- 
দিগের সানাযা লইল, উভয় নৌকা মংস্ডতের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল, 
সেই সময় তাহারা হজরত ইছ! ( আঃ)এর উপর ইমান আনিয়া- 
ছিল। 

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা তাহার শেষ অবন্থার কথা, হে 
সময় য়িহুদীর তাহাকে হত্যা করার বড়যন্ত্র করিতেছিল, আর 

তিনি তাহাদের নিকট হইতে হেজরত করিয়া যাইতেম্িলেন, সেই 

সময় উক্ত দ্বাদশ জন হাওয়ারিকে বলিয়াছিলেন, যে কেহ 

বেহেশকের মধো আমার সহচররূপে থাকিতে বাসশা রাখে সে 

স্বেন এই শর্ত স্বীকার করে যে, সে আমার সদৃশ আকৃতি প্রাপ্ত 
হইয়। আমার স্থলে লিহত হইবে । তাহাদের মধ্যে একজন এই 
শর্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ্ 

তৎপরে বলিতেছেন ;-- 

"ক্কাওয়ারিগণ বলিলেন, আমরাই খোদার সহায়তাকারী 

হইব ।” 
'হাওয়ারি' ১০৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য 

বিষয়। উহার এক অর্থ বিশিষ্ট ও খাঁটি ব্যজি। এই অর্থে 

হজরত নবি (ছাঃ) হজরত জে'বাএরের সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, 
€জাবাএর জামার উদ্মতের মধ্যে খাটি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি । 
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এই হিসাবে যাঙ্কারা নবিগণের প্রতি বিশ্বাস করিতে ও 
তাহাদিগকে সহায়তা করিতে খাটি, তাহারাই হাওয়ারি নামে 
অভিহিত। 

হাওয়ারি ১৯ শব হইতে উৎপক্ন হইয়াছে, গুহার অর্থ বেশী 

শ্বেতবর্ণ, এই অর্থের হিসাবে ছইন্গ বেনে জ্োবাএর বলিয়াছেন, 

হাওয়ারিদি/গর বন্ত্রগলি শ্বেত ছিল, এই তাহার! হেতু উজ নামে 
অভিহিত হইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, তাহার! রজক ছিলেন, বস্ত্র 

সকল পরিষ্কার করিতেন। কেহ বলিয়াছেন, তাহাদের অস্তর প্রত্যেক 

প্রকার কপটত্তা ও সংশয় হইতে পবিত্র ও নির্মাল ছিল, এই হেতু 

উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন । 

জোহাক বলিয়াছেন, হজ্জরত্ত ইছা (আঃ) রজক সম্প্রদায়ের 

নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাহারা ইমান আনিয়া- 
ছিলেন৷ 

নাবাতি ভাষাতে রজককে ৮১১১ বলা হয়, উক্ত শবটা 
আরৰিতে পরিণত করায় ৮০১৯ হয়া গিয়াছে। মোকাতেল 
বলিয়াছেন, ধোপাদিগকে হাওয়ারি বল! হয়। এই আভিধানিক 

অর্থের হিলাবে কোন ব্যক্তির বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে হাওয়ারি 
বল। হইয়া থাকে। 

হাওয়ারিগথ কাহার! ছিলেন, ইহাতে বিদ্বানগণ চারি প্রকার 
প্রকায় মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

(১) হগ্গরত ইছা (আঃ) মংস্ত শীকারিদিগের নিকট 

উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা আইস, আমর! মন্স্যদিগকে 
শীকার করিব, তৎশ্রাবণে তাহারা বলিয়াছিলেন, তুমি কে? ভিনি 

বলিয়াছিলেন, আমি মরয়মের পুত্র ইছা, খোদার বান্দ। ও রাছুল । 
ভাহান্ত। হজরত ইছার নিকট ফোন নিদর্শন দেখিয়। ইমান 

আনিয়াছিলেন, ইহার! হাওয়ারি। 
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(২) হজরত ইহ! (আঃ)এর মাতা তাহাকে একজন; 
রংকরের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন, যখন সে তাহাকে কিছু 
শিক্ষ। প্রদান করিতে ইচ্ছা করিত, তিনি তদপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ 

ছিলেন। রংকর কোন জরুরি কার্য্যের জনতা বাহিরে যাইবার ইচ্ছা 
করিয়া ভাহাকে বলিয়াছিল, এই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কয়েক 

খান। বস্ত্র আছে, আর প্রত্যেক বস্ত্রে নির্দিষ্ট চিহু আছে, তাহ 
তুমি জানিতে পারিয়াছ, উক্ত ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে বস্ত্রগুলি রঞ্জিত কর, 
যেন আমার প্রত্যাবর্তন কালে কার্য সমাধা হইয়া যায়। 

তৎপরে সে বাহিরে চলিয়। গেলে, হজরত ইচ! (আঃ) সমস্ত 

বস্ত্র একটা রংএর মাইটে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হে বস্ত্রগুলি, 

আমি যেরূপ ইচ্ছ! করি, তোমর! খোদার আদেশে সেইরূপ হইয়। 

যাও। রংকর প্রত্যাবর্তন করিলে, যাহা তিনি করিয়াছিলেন, 

তাহাকে তাহার সংবাদ প্রদান করিলেন। তৎতশ্রবণে রংকর বলিল, 

তুমি সমস্ত বস্ত্র নষ্ট করিয়া! আমার ক্ষতি করিয়াছ। ইহাতে উক্ত 
হজরত বলিলেন, তুমি যাও এবং উহ পর্যবেক্ষণ কর। সে 
তথায় গিয়া একখানা লোহিত বর্ণের কাপড়, একখান। জরদ বর্ণের 

এবং একখানা সবুজ বর্ণের, এইবূপ সমস্ত কাপড় নিজের অভিস্পিত 
বর্ণের বা্ির করিল। তদ্দার্শনে উপস্থিত লোকেরা বিশ্বয়াস্িত 

হইয়া] তাহার উপর ইমান আনিল। ইহারাই,হাওয়ারি সম্প্রদায় । 
(৩) হাওয়ারি দ্বাদশ ব্যক্তি হজরত ইছ (আঃ) এর 

পশ্চাদগামি হুইয়াছিলেন, যখন তাহার! ক্ষুধার্ত হইতেন, তখন 
বলিতেন, হে রুহোল্লাহ, আমরা ক্ষুধার্ত হইয়াছি। ইহাতে তিনি 

ভূমিতে চপেটাঘাত করিতেন, অমনি প্রত্যেকের জন্য ছুই হইখানা 

রুটা বাহির হইত। আর তাহার! তৃষ্ণার্ত হইলে বূলিতেন, হে 
রুহোল্লাহ, আমরা তৃষ্ণার্ত হইয়াছি, তখন তিনি তৃমিতে চপেট।ঘাত, 
করিলে, তথ হইতে পানি বাহির হইত, তাহারা উহা! পাস 
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ঝরিতেন। তাহারা বলিয়াছিলেন, ঘখন আমার! ইচ্ছা করি আপনি 

আমাদিগকে খা ভক্ষণ ও পানি পান করাইয়! থাকেন, কাজেই 

আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে হইবে? 

তত্প্রবণে উক্ত হজরত বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি নিঞ্জ হস্তে কাধ্য 
করিয়া নিজের উপার্ছদিত বস্ত ভক্ষণ করে, দেই ব্যক্তি তোমাদের 

চেয়ে প্রে্ঠতর। সেই হইতে তাহারা বেতন লইয়া লোঞ্দের 

বস্ত্র সকল ধৌভ করিতে লাগিলেন, তাহারাই হাওয়ারি নামে 

অভিহিত হুইয়াছেন। 

(৪) একজন রাজ! খান প্রস্তত করিয়া লোকদিগকে সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন, হজরত ইছ। (আঃ) একটী পিয়াল। হইতে ভক্ষণ 
.করিভেছিলেন, কিন্ত তম্ধ্যস্থিত খান হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল ন1। 
লোকে রাজাকে এই সংবাদ প্রদান করায় তিনি বলিলেন, তোমর৷ 

কিতঙ্াহাকে জান? তাহার। রাজাকে তাহার নিকট লইয়। গেলে, 

তিন বলিলেন, তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি মপয়মেএ পুত্র 

ইছা।। রাজ। বলিলেন, আমি রাজ্য ত্যাগ করতঃ আপনার 

অন্থুগামি হইব। তিনি আত্বীয়গণ সহ তাহার অনুগামি হইয়া- 
ছিলেন, ভাহারাই হাওয়ারি নামে অভিহিত হইয়াছেন। 

কাক ফাল বলিয়াছেন, ইহা! বিশেষ সম্ভব যে, উক্ত দ্বাদশ জন 
স্থাওয়ারির মধ্যে কতক রাজ! ছিলেন, কতক মবস্ত-ব্যবসায়ী, 

কতক রংফর, কতক রজক ও কতক অন্তাঙ্জ লোক ছিলেন। 

তাহারা সকলেই হাওয়ারি নামে অভিহিত হইয়াছেন. যে.-হতু 
তাহারা হজরত ইছ। ( আঃ)এর সহাঘ্পভাকারী এবং প্রেম, আদেশ 
পালনকারী ও সেবায় খাটি ছিলেন। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, খোদার সহায়তাকারীর অথ তাহার 
বীনের কিবা নবিগণের সহায়তাকারী। 
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তৎপরে বলিতেছেন 3... 

হাওয়ারিগণ বলিলেন, আমরা খোদার উপর ইমান আনিলাম 

এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমর! আপনার সাহায্য কল্পে এবং 
আপনাকে শক্র হইতে রক্ষ। ঝরা কল্পে আপনার আনুগত্য স্বীকার 
করিলাম এবং তৎসম্বদ্ধে খোদার আদেশের অন্থগত হইলাম । কেছ 
কেহ ইহার অর্থে বলেন, যেরপ সমস্ত নবীর দীন ইছলাম ছিল, 
আমরাও ই দীন গ্রহণ করিলাম ।-_-কঃ) ২৭৭৭-৪৭৮, ও রুঃ) মাঃ 
১।৫৯২--”৫৯৪। 

(৫৩) হাওয়ারিগণ হজরত ইছা (আঃ )কে নিজেদের ইমাম 

ও ইছলামের প্রতি সাক্ষী করিয়া! বিনীত ভাবে বলিয়াছিলেন, 

খোদা, তুমি যে কেতাবগুলি নাজেল করিয়াছ, আমর] তৎসমুদয়ের 

ঞুতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তোমার রাছুলের অনুসরণ 

করিলাম, কাজেই তৃমি আমাদিগকে সাক্ষ্যপ্রদাত। সম্প্রদায়ের 
সহিত লিপিবহ্ধ কর । 

এই অংশের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ;-- 

(১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত 

মোহম্মদ (ছাঃ) ও তাহার উন্মতকে সাক্ষ্য প্রদাত। সম্প্রদায় বলা 
হইয়াছে, কেনন! কেয়ামতের দিবস যখন হজরত নৃহ (আঃ)এর 
উন্মতগণ তাহার নবুয়ত ও ধর্ম প্রচারের কথা অস্বীকার করিবে, 
সেই সময় এই শেষ উম্মত হজরত নূহ (আঃ)এর সত্যতার সাক্ষ্য 
প্রদান করিবেন এবং হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এই উ্মতের সত্যতা 

গামাণ করিবেন। 

(২) উক্ত ছাহাবা অন্ত রেওয়াএতে বলিয়াছেন, নবিগণকে 
সাক্ষ্য প্রদাত1 বল! হইয়াছে, যেহেতু তাহারা নিজ নিজ উন্মতের 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হুইয়! সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। 
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(৩) যাহারা! খোদায় অহদানিএত € একস ) ও নবিগণের 

নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের তুল্য ছওয়াব 
আমাদিগকে প্রদান কর। 

(৪) যাহাদের সংকার্ষ্ের লিপিগুলি ইল্লিনে লিখিত হইয়া 
থাকে, তাহাদের সহিত আমাদের নাম লিখিত হউক । 

(৫) যে আলেমগণ খোদার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান 

করিয়াছেন, আমাদিগকে তাহাদের অস্ততূক্তি করিয়া দাও। 
(৬) যাহারা মোশাহাদা ও মোকাশাফার দরজায় 

পৌছিয়াছেন, আমাদিগকে তাহাদের দরজায় পৌছাইয়া দাও। 

--কঠ, ২৪৭৯ । 

(৫৪) আরবি /** “মকর শের অর্থ কাহারও ক্ষতি করার 

জন্ম তুরভিসন্ধি করা। খোদার পক্ষে এইরূপ হীন যড়যন্ত্র করা 
অসম্ভব, এই জন্য বিদ্বানগণ উহার অর্থ পূর্ণভাবে ছুদৃঢ় ব্যবস্থা 
কর। বলিয়া প্রকাশ করিয়ীছেন। 

আয়তের অর্থ এই--য়িহুদিরা যে সময় হজরত ইছ1 (আঃ) 

কে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেই সময় খোদ অতি 
সুদৃঢ় সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, 

খোদাতায়াল! সুদৃঢ় ব্যবস্থাকারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । 
খোদাতায়ালা তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতে কোন্ 

কুপন্থ। অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। 

(১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, একজন 

ইছরাইলীয় রাজা হজরত ইছা (আঃ )কে হত্যা করার সম্কর 

করিয়াছিল, হজরত জিবরাইল ( আঃ) তাহাকে একটা কক্ষে 
প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন, যখন য়িছদিরা উক্ত গৃহে 

প্রবেশ করিল, হজরত জিবরাইল (আঃ) তাহাকে উহার গবাক্ষ 
বারা বাহির করিয়া আছমানে লইয়! গেলেন। য়িছদী-রাজ 
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একজন ছুষ্টললোককে তাহার হত্যা সাধনের আদেশ দেয়, সে উক্ত 

গৃহে প্রবেশ করিলে, আল্লাহতায়ালা! তাহাকে হজরত ইছ! (আঃ) 

এর মুখী প্রদান করিলেন। তখন সে বাহিরে আসিয়। 'সংবাদ 
প্রদান করিয়। বলিল তিনি এই গৃহে নাই। লোকেরা তাহাকে 
ইছা ধারণ! করিয়া হত্যা করিল ও ক্রুশ-বিদ্ধ করিল। উপস্থিত 
ত্রষ্টানেরা তিন দলে বিভক্ত হইয়! পড়িল, একদল বলিল, তিনি 
আমাদের মধ্যে খোদ! ছিলেন, এখন তিনি অস্তহিত হইয়াছেন। আর 

একদল বলিল, তিনি খোদার পুত্র, ইহারা কাফের হইয়া গিয়াছিল। 
তৃতীয় দল বলিল, তিনি খোদার ৰান্দা ও রাছুল ছিলেন, খোদা 

তাহাকে আছমানে সমুখিত করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। 
ইহারা ইমানদার ছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক একটা দল 
গঠিত হইয়াছিল। তংপরে যে সম্প্রদায়দ্বয় কাফের হইয়া গিয়া- 

ছিল, তাহার! ইমানদার সম্প্রদায়ের উপর প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়। 
পড়িল, ততপরে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) প্রেরিত হইলে, প্রকৃত 

ব্যাপার প্রকাশিত হইয়াছে । খোদাতায়াল! যে তাহাদের ষড়ঘন্ত 
ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, উহার অর্থ এই যে, তাহাক আছমানে 

উত্থাপন করিয়াছিলেন । 

(২) হাওয়ারিদিগের সংখ্য। বার ছিল, তাহার এক গৃহে 

সমবেত হুইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন মোনাফেক ( কপট ) 
হইয়! গিয়। যিুদিদিগকে হজরত ইছ! ( আঃ)এর সন্ধান বলিয়! 

দিয়াছিল, তখন আল্লাহ হজরত ইছ! ( আঃ)এর সুখগ্রী তাহাকে 

প্রদান করিয়া উক্ত হজরতকে আছমানে উঠাইয়। লইয়াছিলেন। 

সেই সময় গিছদীর]! উক্ত কপট ব্যক্তিকে হজয়ত ইছ1( আ:) 

ধারণ! করিয়! ধুত করতঃ ক্রুশবিদ্ধ ও হত্য! করিয়া ফেলে। ইহাই 

খোদার ম্ৃব্যুবন্ছ।! ছিল । 

সত 
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এবনো-ইছহাক বলিয়াছেন, হজরত ইচ্ছা ( আঃ)এর আছমানে 

সমুখিত হওয়ার পরে গনিছুদির] হাওয়ারিদিগকে সুর্যের উত্তাপে 

নিক্ষেপ করিয়া শাস্তি প্রদান করিত, তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত্ত- 
প্রায় হইয়াছিল। রুমের রাজা এই নিদারণ ঘটন। শ্রবণ 

করিলেন, গিস্দী-রাজ তাহার অনুগত প্রত! ছিল, প্রথমোক্ত 
রাজাকে জ্ঞাত করান হইঙগ যে, একজন ইছরাইলীয় লোক 

নবুয়তের দাবী করিয়! তাহাদিগকে ম্বৃত জীবিত ও জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ 
রোগীকে সুস্থ করিয়। দেখা ইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার। উক্ত ব্যক্তিকে 

হত্য। করিয়া ফেলিয়াছে (1) ততশ্রবণে তিনি বলিলেন, যদি 
আমি ইহা! অবগত হইতে পারিতাম, তবে তাহাদিগকে এই কার্যে 
বাধ! প্রদান করিতাম। তৎপরে ঠিনি লোক প্রেরণ করিয়া 

হাওয়ারিদিগকে তাহাদের কবল হইত্বে মুক্ত করেন, হজরত ইছ। 

(আঃ)এর সম্বন্ধে দিজ্ঞাস। করিয়! তাহাদের ধশ্মাবলম্বী হইয়া 
যান। তৎপরে য়িহদিদিগের সহিত সংগ্রাম করতঃ ভাহাদের 

বিরাট দলকে হত্যা করেন। তংপরে হজরত ইস্ছ৷ (আং) আছমানে 

সমুখিত হওয়ার প্রায় ৪* বৎসর পরে ত্রী্'নদিনের অন্য এক রাজা 

যিরুছালেমে ( বয়তৃল-মোকাদ্দছে) সংগ্রাম করতঃ উহার ধ্বংস 

সাধন ও বু লোককে হত্যা ও বন্দী করেন। তাহারা যে হজরত 

ইছ1( আঃ)এর উপর অসত্য।রোপ করিয়াছিল ও তাহার হত্য। 

সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল, খে'দ। ইহাই তাহাদের প্রতিশোধ 
প্রদান করিলেন। 

(৪8) খোদা পারশ্ত-রাজকে তাহাদের উপর জয়যুস্ত করিয়। 

দিয়াছিলেন, এমন কি তিনি তাহাদিগকে হত্য। ও বন্দী করিয়া- 
ছিলেন। ইহাই খোদার প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থ । 

(৫) স্িহদীগণ হজরত ইছ। (আঃ)এর দীনকে বাতীল 
ক্ষরার ব্যর্থ প্রয়ান পাইয়্াছিল। খোদ! উহার বিপরীতে তাঙ্ছার 
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দীনকে উন্নত ও জ্বাজ্জল্যমান করিয়া দিয়াছিলেন এবং শক্রকূলকে 
লাঞ্থিহ ও হেয় করিয়) দিঞাছিলেন। কঃ) ২৭৮*। 

৬ষ্ঠ রুকু, ৯ আয়ত। 
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অনুবাদ । 

(৫৫) যখন আল্লাহ বলিলেন_ছে ইছা, নিশ্চয় আমি 

তোমাকে গ্রন্থ করিব এবং ভোমাকে আমার দিকে উত্তোলন 

করিব ও অবিশ্বাসকারিগণ হইতে তোমাকে পবিজ্র করিব এবং 

যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে কেয়ামতের 

দিবস পর্য্স্ত কাফেরদিগের উপর উদ্নত করিব, তগপরে আমার 

দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হইবে, তৎপরে তোমর! যে বিষে 
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মতভেদ করিতে, তৎসম্বন্ধে আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংস! 

করিব। 

(৫৬) অনন্তর কিন্তু যাহারা ধর্শপ্রোহিত্া৷ করিয়াছে, আমি 
তাহাদিগকে ইহজগতে ও পরজগতে কঠিন শাস্তি প্রদান করিব 

এবং তাঁহাদের জঙ্ কোন সহায়তাকারী হইসে ন।। 
(৫৭) আরকিস্তু যাহার! বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং 

সৎকশ্ম সকল করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের বিনিময় 

পৃর্ভাবে প্রদান করিবেন এবং আল্লাহু অভ্যাচারিদিগকে 
ভালবাসেন না। 

(৫৮) উক্ত সংবাদ আয়ত সমৃহ ও বিজ্ঞানময় কোর-আন 

হইতে তোমার উপর আবৃত্তি করিতেছি। 

(৫৯) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ইচছা!র অবস্থা আদমের অবস্থার 

তুলা, তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে স্প্টি করিয়াছেন, তৎপরে 
তিনি তাছাকে বলিলেন, তুমি হইয়। যাও, ইহাতে সে হইয়া যায়। 

(৬০) ( উহা) সত্য, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে, 

কাজেই তুমি সংশয়কারিদিগের অন্তর্গত হইও ন1। 

(৬১) অন্তর তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরে যে 

কেহ তদ্বিবয়ে তোমার সহিত বাকৃবিতগু। করে, তুমি বল, তোমর! 
আইস, আমর! নিজেদের পুত্রগগকে ও তোমাদের পুতরগণকে 
ও নিজেদের আ্্রীগণকে ও তোমাদের ম্ত্রীগণকে ও নিজেদিগকে ও 

তোমাদিগকে আহ্বান করি, তৎপরে প্রার্থন। করিতে চেষ্টাবান হই, 
তৎপরে আমরা অসত্যবাদিদিগের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করি । 

(৬২) নিশ্চয়ই হা সত্য বৃত্তান্ত এবং আল্লাহ বাতীত কোন 

উপাস্ত নাই এবং নিশ্চরই আল্লাহতায়ালাই পরাক্রাস্ত বিজ্ঞানময় । 

(৬৩) অতঃপর বদি তাহারা বিসুখ হয়, তবে নিশ্চয় আল্াছ 
বিজ্বাটকারি দিগের সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ । ' 



৪২২ কোর-আন শরিফ 

উঠা ৮ 

(৫৫) এই আয়তে যে ৮9) ১ ৮০৯১০ শব আছে, উহার 

অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয় । 

মাওলানা আবছুল কাদের ছাহেব ইহার উর্দু অন্থবাদে 
লিখিয়াছেন $-- 

২১৮ ওঝা ৪9) ও 32839 055 তত ৩৭321 
"আমি তোমাকে ফিগাইয়। লইব এবং নিজের দিকে উঠাইয়া 

লইব ।” 
মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব ৩হার উল্ধু অনুবাদে 

লিখিযাছেন 
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্তংপরে প্রত্যেক প্রাণী যাহ! অর্জন করিয়াছে, উহা পূর্ণভাবে 
প্রদত্ত হইবে এবং তাহারা অত্যাচারগ্রত্ত হইবে না” এই আয়তে 
৬৪ শব্ষের অর্থ পূর্ণভাবে গ্লেহণ কর।। | 
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(২) ছুরা নেছা, ২৪ রুকু 7 

£ চেলাছি এটি টি 81801 5826 এ পাতা না পন ও 2 ডিপ 

৭ঠ)১৯| (8858 ০ 4 91০০3 15,ত1 ৩৫১ চি 

*অনস্ত+ পিস্ত য' কার টার স্থাপন করিয়াছে এবং সতকার্ধ্য 
সকল করিয়'ছে, আল্লাহ তাহাদের বিনিময় পূর্ণ ভাবে দিবেন” 

(৩) ছুর। আলো-এময়াণ, ১৯ রুকু ;-- 

1৯ রন ৯০৫৯ 2 তে পা নিন ০৪0 

৪৮৪০ | (92 1*$)9৯1 ১) ১| 

“ইহ াভীঠ আর কিছু নহে যে, তোমর! কেয়ামতের দিবস 

তোমাদের 6 নিময় সকল পুর্ণভাবে প্রদত্ত হইবে 
উপরোঞ আয়তদ্বয়ে ৮4 শব্দের অর্থ পূর্ণভাবে প্রদান কর! । 

(৪8) ছুরা অনযাম 3 

॥ শত তর তা পা তটি পাঞ্র্ণ ৩ চি -$ তলত দত 

[৮১৯ ৮০:25 টব 15953 ৪০৭ 5 ্ 

2৮ £ ০ চে এ 

তি % ৪৪) & নি __6১৬%১ নৈ ) ১৪০৬ 

পা ছি টিলছি 8 টিটি তা ॥ "০টি চপ ০ এ ॥ 8 পিট £ তি না 

০ ৬91০) নি শপ ৯৯ ১ ৯) ১1 | 

*এবং তিনিই তোমাদিগকে রাত্রে কবজ (গ্রহণ ) করিয়। 

থাকেন এবং ঘা! তোমর1 দিবসে উপার্জন করিয়া থাক, তিনি 

তাহা অবগত আছেন, তণুপরে তিনি তোমাদদিগকে উজ দিবসে 

প্রেরণ করেন, যেন দিদ্দিষ্ মিয়াদ পুর্ণ করা হয়। তৎপরে তাহার 
দিকে তোমাদেক প্রত্যাবর্তন স্থল, ততপরে তোমর। যাহ! করিতে, 

তিনি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দিবেন 



৪২৪ ূ কোরআন শরিফ 

এই আয়তে ৮) শব্দের অর্থ নিদ্ত্িত কর৷ ব! গ্রহণ কর1। 
বদি এন্থলে উহার অর্থ 'মারিয়া ফেলা গ্রহণ কর! হয় তবে 
আয়তের এইরূপ বিকৃত অর্থ হইবে-আল্লাহ মনুষ্যদিগকে রাত্রে 
মারিয়া ফেলিয়। দিবসে জীবিত করেন, ইসা! একেবারে বাতীল 
অর্থ। 

(৫) ছুরা জোমার ;-- 

নি পা নিত রগ জি পরি পনি ঠছি এ, ৪৮ শা পি তগ 

৮) ৮ ১০ ৬১৯ ৮৪১91 (49৯১ 481 

৫০ ৬ ও ৬.৪ ৮৬৬ এ ০০ 
1 ৯.4 8০ তা টি 

টি দ | ১১। 4০ 9 ০১১৪৬১| 

“আল্লাহ হরণ (কলজ ) করিয়া লন প্রাণ সমূহকে উহাদের 
মৃত্যুর সময় এবং চক্ত প্র'ণগুলিকে যাহার স্ব স্বনিদ্রাতে মরে 
নাই, তৎপরে তিনি যে প্রাণগুলির উপর স্বত্যুর আদেশ কারয়াছেন, 
তৎসমস্তকে আধদ্ধ রাখেন এবং অপর আত্মাগুলিকে নিদ্দিষ্ট কাল 
পর্যাস্ত প্রেরণ করেন ।” 

এই আয়তে যদি ৮) শবেের অর্থ 'মারিয়া ফেল" গ্রহণ করা 
হয়, তবে আয়তের এইরূপ বিকৃত মর্ম হইবে যে, ভিনি মৃস্ার 
পরে কতক আত্মাকে ফিরাইয়। দেন, উহ! বাতীল ব্যাখা]। 

মির্জ। গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছাহেব বায়াহিনে- 
আছমদীয়ার ৫১৯ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় 
লিখিয়াছেন $._ 

৬৯974 (ধা 9839৩ ৬৬১৯১ ৬৪/9$ 75 ৬৯০১ ৩০ 

€ ৮১ 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল--ছুরা আলো।-এমরান। ৪২৫ 

«আমি তোমাকে পুর্ণ সম্পদ প্রদান করিব এবং নিজের দিকে 
উঠাইয়া লইব।” 

উক্ত মির্জা ছাহেব তওজিহে-মারামের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;- 

95305 (0৮৯ 521 ০৮০৬৭ ৪০০৪ 591 ৭ 
)% ৬০০ ৪৪০৮০ তে 890৩০ 5১29 ৫ ৬ 93৬) ৩ ৪৪) 

৮ ৮৯ ০০১৪ পি ৩৪৯ 50 5৩ 59০ চৈ ৮৮১3৯) জী 
৬2) ৩) €িতিশ ০1৮9০ ০1 2৪ ৬৪৪: ১/৯৪/3১11০1 81 ৬] 

08০ ০ 6১ £5৮2121 পিঠ ওই 
*বাইবেল এবং আমাদের হাদিছ ও উতিহাসের কেতাবগু(লর 

ঠিসাবে যে নবিগণের এই স্থূল দেহের সহিত আছমানে যাওয়! 
ধারণা “৭ হইয়াছে, তাহার দুইন্ধন নষি-_-এক ইউহানা, যাহার 

নাম ইলিয়) ও ইদরিছ, দ্বিতীয় মছিহ বেনে মরয়ম- যাহাকে ইছ। 

ও ইয়াছু বিয়া থাকেন ।* 

মূশ কথা, ছুরা আলো-এমরাণের আলোচ্য আয়তে হজরত 

ইছ' ( আঃ)এর মৃত্যু প্রমাণিত হয় না। 

এক্*ণে কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য তফছিরের কথা উদ্ধৃত করিয়া 

এই মত সপ্রমাণ করিব । 

তফছিরে-বয়জবি, ২২১ পৃষ্ঠা 

(৫৯৯৯ ৩ তো ৮9০ 5 ও)এএী ৬১১৩ 
$৮০১১+ ৬ ০2)21 ৩০ ৩) 0591 ৮৪১ ৬ 9) (৬০০০ 

২৬)-১৬০ 9 ৮০5০ &১) ৪১ (42) এ ৮৮০ ৩)৯5১০ 9140 

উ ১১: ৮০4] 5 ৬০ 829501৩১৮৫৩ ৩০ 
৬১১১ শকোর কয়েক প্রঞ্চার অর্থ হইতে পায়ে ;-- 

(১) তোমার আয়ুক্কাল পুর্ণ করিব, তোমার নির্দিষ্ট আয়ুক্ধাল 
পর্যযস্ত তোমাকে ভাহাদের হত্যাসাধন হইতে নিরাপদে র ,খব। 

০৫৪ 



৪২৬ কোর-আন শরিফ 

(২) তোমাকে পৃথিবী হইতে উত্থাপন করিয়া! লষ্টব. ইহা? 

আরবী ০. ০০৯৮ এই আরবি প্রবচন হইতে গৃীত হইয়াছে, 

ই্ার অর্থ অ'মি নিজের অর্থ কবজ করিয়া লইয'ছি 

(৩) তোমাকে নিদ্রিত অবস্থায় গ্রহণ করিব, কেননা 

রেওয়াএত করা ছইয়াছে যে, তিনি নিদ্রিত অনসস্থায সমু খত 

হইয়ান্ধিলেন। 

(৪) আমি তোমার উক্ত কামনা-বাসনাগুলি রহিত করিয়। 

দিব__যাহা! আলমে মালাকুতে ( আত্মিক জগতে ) সমর্থিত হইতে 

বাধা প্রদান করিয়। থাকে। 

তফছিরে-আবুছউদের ২৪১৭ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কায়ক প্রকার 

অর্থ লিখত আছে, তৎপরে নিয়োক্ত এবারহগুগি লিখিত 

আ।ছ ;-- 

৮৬০] ৬৯ ৩2030 ৬ 339 উঠ চিত ৩৯১ 5 

৮ &া ৬ (৮ 2 ৯) এও ৬ঠা ৩৯০5 

35582) ১ ৩৯৩] ০৩ ০5 9223 ৪১০৭৮ ওক ০ 
4) (56) ৬/৮০4৪ ৬1 ৬০ €৮০11 9৯১০ ১০) ৮৩ 

কট ১৯০ 

(৫) *কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, তোমার নিগ্গ সময়ে 

আছুমান হইতে নাজেল হওয়ার পরে তোমাকে মারিয়া ফেলি 

এবং বর্তমানে তোমাকে উঠাইয়! লইতেছি। ( এমাম ) কোর ত্বি 

বলিয়াছেন, ছঠিহ মত এই যে নিশ্চয় আল্লাহ ত'হাকে বিনা 

মৃত্যু ও বিন। নিদ্রা উঠাইয়া লইয়াছেন, যেরপ হাছান ও এননো- 

জয়েদ বলিয়াছেন । ইহাই ( এবনো-আজবরির ) ভাবারির মনোনীত 

মত এবং ইহাই (হজরত ) এবনো-আববাছ (রা? )র ছহিহন 

রেওয়াএত।” 
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তফছিরে-কবির, ২1৪৮১ পৃষ্ঠা $-_ 

(৪১ ০৪5) 2৬ 30 ১৬৬ ৩)৮০ ৮১৩৩1 নি 

০৪ ও3)5০5 10৭ 1৩) 0 ৩১ ৩37 
ক. 3.9 15৩3 ৩1১৩ ৬০ 5৮৯ এ ৬০ ৩5 

“নিশ্চয় আমি তোমার আযুদ্ধাল পুর্ণ করিব, সেঈ সময় আমি 
তোমাকে মারিয়! ফেলিব, কাজেই তাহাদিগকে ( যিহ্বদিগকে ) 

তোমার হত্যা করার স্বুযোগ দিব না, বরং শামি "শামাকে 

আমার আছমানের দিফে উত্থাপন করিয়া লইন, আমাব ফেবেশতা- 

গণের নিকাটে তোমার স্থান দিব এবং তোমাকে রক্ষ কবি যেন 

তাঙারা তোমাকে হত্যা করিতে ক্ষমতাবান না হয়। ৯”। স্ট€কৃষ্ট 

ব্যাখ্য' । 

তগপরে তিনি লিখিয়াছেন ;-_ 

| 41 4.2 ৬ 5 পচা চি ৫০1 বে (55১ রী) 

২০১৪) 5) 4) 8%১) ১৪১ ০ 8/0৮ 1৮9৪ ৩০ ৬৮//-১1 ১ 

8১/০) ৬৪1৩ ৪) ৬ ১৬) (01 জিডি তি ৩৬০ইী ও 

৬০ 2 ১০০০৪:১ 8৯592 ০৮১৯৮ ১৭ ৬০৮০৩৪৫১০১৪ 

রু ৩৪৪ ৬ ৩)১১)-58 ০ (5105) &)92 0711 (৪ 29৮০ 59৩ 

*শিশ্চয় ৮৮) শবের অর্থ বোন বস্ত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। 

যেহেতু আল্লাহ অবগভ আছেন যে, কতক লোকধএণ করিবে 

যে. আল্লাহ তাহার আত্মাকেই উঠায় লইদবন, তাহা+ শরীরকে 

উঠাউয়া লইবেন না, এই হেতু উক্ত শব্দ উল্লেখ করিয়াতেন, যেন 

ইহাতে বুঝ: যায় যে, ত্বাহার আত্মা ও শরীর সমস্থ উঠায় 

লও হইয়াছে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্য হওয়ার প্রমাণ নিচে 

আয়ত ;স্ রি 
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“এবং তাহার] কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে ন1% 
তৎপরে তিনি বলিতেছেন 

505 58 14055 ০0 ০৪/ 5 4850 ০1 
১৪৬ ৫54 ৮28 972 এও 5 ৬০৩ (5৬59) 5 25 

৬৮ পরী টতা ৩৪ ৬০১০০ এ ৩৩ 9 3১১০ 
কট 8)%75) 20১০1115১৯০ 

শ্শিশ্চয 5) শকের অর্থ কবজ করা, আরল্*রা সলিয়া 
খান ০০১ 45১৮ 9 510) ১ ০১ 0৩ ৬ ৪) অমুক বাক্তি 
আমার দেন্মগুলি আমাকে প্রদান করিয়াছে এবং মম উত্া 
তাঙ্গার নিকট হইতে কবক করিয়াছি। কখন ৬ একে অর্থ 
পৃভালে গ্রচণ করিয়াছে হইয়া থাকে । এততদ্বভয় স্থাত্রে “ই 
শকোব এইটরাশ মর্ধা হইবে__াহাকে জমিন হইতে বা্গিস কলিয়া 
আচমন তৃলিযা লওয়। হইয়াছে |% 

তফভিবে এবনো-জরির, ৩১৮৩১৮৪ পষ্ঠা ,__ 
৪০৮) 8০ রা ৫4৩০ ৩0 ০8১ 1 815 ৬৪৭ পি 

টা, ০০০ 401 ০5) এ৩ ০] ৩ ৬০০৩ কা এ ও 

%) &৯০ 8519 ০০০৪ ৮ সি ভা ১৬৪) টি রি 
৮০5১5 (40 ৮09 । ৫৯০ ৬৯ ১০০৩০ 8৬৪) (98 ০49 

৮৬5 555) 85591 5০ 2 চি 41 শঞ্িটি5 ০2/ঠা ৬৭ 

ক ২০759 5:5৩) । 4. ৩৪৩ ৩৭ ৬০৪১) 0 
“রবি বলিয়াছেন, /৯১০, 88 শক হইতে গৃীন্ হউয়াছে, 

উন্বার অর্থ নিজ, অথাৎ আল্লাহু তাহাকে তীহ্বার নিজ্রাকালে 
উঠাইয়া লইয়াছিলেন। হাছান বলিয়াঙ্ছেন, রাছুলুল্লাহ ( ছাঃ) 

গিছুদিদিখকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় ইছা মৃতুযুপ্রাপ্ত হন নাই 



৩য় পারা তেল্কর রোছোল-_ছ্ুর আলো-এমরান। ৪২৯ 

এবং নিশ্চয় তিনি কেয়ামতের পুরে তোমাদের নিকট পুনরাগমন 
করিবেন। অন্ত দল ইহার অর্থে বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমি ' 
তোমাকে জমি হইতে লইয়া আমার নিকট উঠাইয়া লইব। 
তাহার। বলিয়াছেন 8৩) শের অর্থ কবজ করা, যেরূপ আরবের? 

বলিয়া থাকেন, *১/৩ ২5/. ৩১ ৬৮ ০৯) “আমি অমুকের নিকট: 

হইতে আমার প্রাপ্য টাকা কবজ করিয়৷ লইয়াছি।” 
ততপরে তিনি মাতারে-অরাফ, হাছান, এবনো-জোরাএজ ও 

জাফর বেনে জোবাএর হইতে উহার অর্থ কবজ কর! উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

তৎপরে তিনি লিখিতেছেন ;-- 

০৬৩৬) ০৩১7০ 4 ৩৫ & এ 00৯৮ ৬৯০1 

&%/] 5545 [)-24* 9 5 4 885) (1 (7) ৩১5৮০ 

(৩৯ ৪3১৬ ৬* 8)25 9 ৬৯১1 ৬০ 843 ছি ১5) ০4 ৮০৩১৪ 

০১৩ ৭0 ৬ 4 (০৯9 5 ০97 4 (51৮95 

উবে জং (45 (১৩০ ১54০৩ 8৬) ১* ৮/০৪1 5 (1 ৮০:0) 9 

৬০৪ ০95 5১0৯01 শর্ট 03 8৩ ৩০০ ১১০ 

01 ৪শা ০৯) একট ০৩ ৬৯৯ ০ ০১ ০০৬০০ 
ক ১১০০১545082 15১ 

নিশ্চয় কা'ব আহৰার বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা ইন 

( আঃ)কে মারিয়া ফেলেন নাই। তিনি তাহাকে আল্লাহতায়ালার 
অহদানিয়তের দিকে আহবানকারী ও সুসংবাদ প্রদানকারী করিয়া 

প্রেরণ করিয়াছিলেন, যখন (হজরত) ইছ! (আঃ) তাহার 
অনুসরণকারীর সংখ্যা অল্প ও তাহার অসত্যারোপকারীর সংখা! 
অধিক দেখিলেন, তখন আল্লাহগ্তায়ালার় নিকট অনুযোগ 'উপস্তিত, 



৪৩৩ কোর-আন শরিফ 

করিয়াছিলেন, আল্লাহতায়াল! ভাঁহার নিকট এই অহি পাঠাইয়1- 

ছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে গ্রহণ করিব এবং আমার দিকে 

উঠাইয়া জব, আর আমি যাহাকে নিজের নিকট উঠাইয়। 

লইয়াছ্ি। সে ব্যক্তি ম্বত নহে, নিশ্চয় আমি অচিরে তোমাকে 

কান। দাজ্জালের উপর প্রেরণ করিব। তৎপরে তুমি তাহাকে 

হত্য। করিবে। 

কা'ব আহবার বলিয়াছেন, ইহ৷ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর হাদিছের 
সত্যতার সমর্থন করে, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, কিরূপে এরূপ 

উন্মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে--যাহার প্রথম সময়ে আমি আছি এবং 

যাহার শেষ সময়ে ইছ1 থাকিবেন ৮ 

তৎপ.র তিনি লিখিয়াছেন +-_ 

(৪৯৯ এ ৬০ ০১৮০9 ৮৮ এ এগ ও 
৮৩১ ৯১) ঞা 925 05১ ৮৭২3 ৩০ ও৩৪ 
৩598 1 44১৪ ৮৮1 4) 5) 500 855 ০৪৯) (৫১ ৮৮৮৮ 

ক 55 
*এবানো-জয়েদ বলিয়াছেন, ৮০১০ শব্দের অর্থ তুলিয়া লইবঃ। 

এখনও তিনি মরেন নাই, তৎপরে তিনি দাজ্জাল হত্যা! করিয়া 

সত্বরেই মরিবেন। তিনি (উহার সমর্থন কল্পে) এই আয়ত 
পড়িনলন__দএবং তিনি (ইছা!) দোলনায় (শৈশবাবস্থায়) এবং 
অর্ধ-বৃদ্ধ অবস্থায় লোকদিগের সহিত কথা বলিবেন।* 

তিনি বলিয়াছেন, খোদ! তাহাকে তাহার অর্থ-বৃদ্ধ অবস্থায় 
পরিণত হওয়ার পূর্বেই তৃলিয়া লইয়াছিলেন। 

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ১ 

৬ (৯৯ ও ও ৪৩ ৩৮9৩ ৬৪০০ ৬১) এও 5 
১ ০৬১০১ ঠির্টি ৩৪ ৬ ৮৮৪৮১ 1 ০ 
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৪০৩) ০]55/1 8৩ 215 - ৮৯০ ঞা শ্চঙ্ছা ০9051 

০5) ১০ ৬৮৮০3 ৪1 ৮64৩ (৭৬০ ১) ৬ 55 ॥ 14০০ 

৮১ ৬)১০ 4 (০০০ 4 ৬৭ )১০)০৪০১ 551) 9 

০৪৩৬০ ১৪ দে) এ ৬৯৬ ৩) ০৩ ৮ 
প ৬৮-৩৫-4০৯৯ ৩১৬ রণ ৮4০ ০5) । 68 

চে 8597942 5 

*আর অন্ত একদল উহার অর্থে বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ 

বলিয়াছিলেন, হে ইছ, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার দিকে 

উঠাইয়। লইব, কাফেরদিগের (কবল) হইতে তোমাকে পবিভ্র 

করিব এবং তোমাকে ছুনইয়ায় নাজিল করার পরে মারিয়া ফেলিব। 

এই সমস্ত মত হইতে আমার নিকট এ দলের মত সমধিক 

ছহিহ-_যাহার| উহার অর্থে বলিয়াছেন, “নিশ্চয় আমি তোমাকে 

জমি হইতে কবজ (গ্রহণ) করিব। কেনন। (হজরত ) রাছুলুল্লাহ 

(ছাঃ)এর অসংখ্য হাদিছে আলিয়াছে যে, নিশ্চয় তিনি বজ্িয়াছেন, 

মরয়মের পুত্র ইছা না্জেল হইয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, 

ততপরে তিনি কিছুকাল জমিতে থাকিবেন, তৎপরে মরিয়া 

বাইবেন, মুছলমানের তাহার জানাজা! নামান পড়িয়া তাহাকে 

দ্রকন করিবেন” ' 

তফছিরে-এবনো-কছির, ২২২৯ পৃষ্ঠ! 7-- 

৪ 5১4৯১ ১৪৯15 (4৪৮ ৬৯ [৩ 5)%%০ ৪১০৩ ৩৩ 

04)৯ ৩] এও 5535 ০০৪ ৬০ ০১১০5 5 ৮599 

1৬5 (১১ 8০395 ১৮০ 2) ৬১ ৯৯) 2 ২০52 

&1 50059 88/1 ৬১৩ (৯ ১৪১০1955৬৮০ 491 90 

1৪০০০ ৪৯ ৬৬৯১ লি ১৪০15 ৬১০ ৬%৯ ৮৮০৯০5179১১ 
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কী 224০০) 

“কাভাদ। প্রভৃতি বলিয়াছেন, এস্থলে অগ্র-পশ্চাৎ শবগুলি 

উল্লেখ কর! হইয়াছে, প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে---আমি তোমাকে 
আমার নিকট তুলিয়া লইব, তৎপরে (ছুনইয়ায় নাজিল হওয়ার 
পরে ) তোমাকে মারিয়া ফেলিব ।” 

এবনো-জরির বলিয়াছেন, ৬) শবের অর্থ তুলিয়া লওয়া। 
অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, 8০) শবের অর্থ নিদ্রা (অর্থাৎ 

নিত্তরিত অবস্থায় তুলিয়া! লইব )। যেরূপ ছুর! আনয়াম ও ছুরা 
জোমারের আয়তে ৮ শবের অর্থ নিদ্রিত করা । হজরত নবি 

(ছাঃ) একটা হাদিছে নিত্তিত কর! অর্থে -৩। শব্দ বাবহার 

করিয়াছেন।” 
ফৎছোল-বায়ান, ২1৪৯ পৃষ্ঠা ,_ 

৬95) শঠি৯৮০ 5 শগ্ঠ9 ঠো হন প)৯1 ও 

০৮50 ০৬০ এই) 52 ০0০ 2৮৮৯৮ ৬৯ শ90ি9 ৩৬ 
পিএ 5৯৯৯৭ ৬১-৪০ ৬.৩ ০৬5০১ ৬৬১ 5 

১০এদা ১৯৮০5 5001 ০9৩৩৪ এ ৬০ শত । এ ৮0০5 

- ০8850 233) ৮9-৮০৩ ০০০ ৮9 অক এজী ভা 
৫৮৯৭] ৩১) ০৯০ ৬ ৯৪০০ €৮এ ৮ 

আক) ৩৫৪১১ ৯০ ৭৮০ এ জ9 ভি কা৮ 
৯৪১১ ১991৮) 087৯ ৬1 0৬2 ৬২১৯৪০০ ৬০ 3৬5 
(০ ২$1০40.01০ ৮৮০ ৬০১১৯ ১ ৮০৪ 83 ৬63 
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ও 5১ টা ভা 0৮০৩ এ ক 3৪ নি 
কী ৬ 

“কার? বলিয়াছেন, প্রকৃত এবারত এইরূপ সি ০ 

আমি তে।'মাকে' উঠাইয়া লইঙ্চু ছ্ধোমাকে পবিত্র করিব এবং 

তোমাকে আছমান হইতে নাঁজেল করার পরে মারিয়] ফেলিব।* 

আবুজয়েদ উহার অর্থে বলিয়াঁছেন--"আমি তোমাকে গ্রহণ 
করিব” 

কেহ কেছ বলিয়াছেন, কাশ্ঠাফে যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ 

অর্থ হছইবে-__আমি তোমার স্সায়ুক্ষাল পূর্ণ করিব--অর্থাৎ আমি 
তোমাকে নিরাপদে রাখিব, ঘেন কাফেরেরা তোমাকে হত্য। 

করিতে না,গ্রঃুরে ; তোমাকে উক্ত সময় অবধি জীবিত রাখিব-- 

যাঁহ। তোমায় জন্ত নিরূপণ করিয়া! রাখিয়াছি, কাফেরের। নিজেদের 

হক্তে তোমাকে হত্যা করিতে পারিবে না, আমি তোমার 

স্বাভাবিক মৃত্যুতে তোমাকে মারিব। টীকাকারগণ &১) শবের 

এইরপ অর্থ গ্রহণে বাধ্য হইলেন, ইহার কারণ এই যে, ছহিছ 

মত এই যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়াল! তাহাকে বিনা ম্বত্যু আছমানে 

উঠাইয়। লইয়াছেন। বছু সংখ্যক তফছিরকারক এই মত প্রবল 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং এবনোস্জরির এই মত মনোনীত স্থির 

করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, নব (ছাঃ) হইতে ছহিহ 

হাদিছে আসিগ্লাছে যে, (হজরত ) ইছা (আহী (আছমান হইতে.) 

নাজেল হইয়) দাজ্জাল হত্যা করিবেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন। 

81] শখের অর্থ নিত্বা* এইরূপ ছুরা আনয়ামের (54 শকৌর 

, তোমাদিগকে নিম্ত্িত করেন। অনেক রিদ্ধান এই বত 

অবলম্বন করিয়াছেন। , 

উকছিরে-রহোল ময়ানি, ১৪৯৬ পৃষ্ঠা ?- 

82১) রানী ৬৪) ৮৬ ৮৮ 6৮০৭০: 

৫৫ 
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“যেরূপ কোরতৰি বলিয়াছেন, তাহাই ছহিহ মত, উহা এই 

যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়াল! তাহাফ্লক বিনা মৃত্যু ও বিনা লিড্রা 

তুলিয়৷ লইয়াছেন। ইহা তাবারির মত এবং (হজরত ) এবনো- 
আফ্রাছ (রাঃ )র ছহিহ রেওয়াএত 1৮ 

পাঠক, এক্ষণে অহাব বেনে মোনাব্বাহ হইতে যে মত বধিত 

হইয়াছে, তাহার আলোচনা! করা যাউক। 
এবনো-জরির ৩।১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-_ 

(5১0০1 ৮৬৩ ৩) ৮৮১৪ ৬১০ ৮৪ ৬৯৪ ১০এ ৬ ৬৪ 

/08701 ০ ৩১৩০০ ৬১ (৮) ৬১ 5০৮০ 491 (53 03 ৬4 

ক ১71 5৭) র্ থা 

«এবনো-ইছহাক একজন নির্দোষ ব্যক্তি হইতে, তিনি অহাব 
বেনে মোনাব্বাহ ইমানি হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় 

তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ ইছ1 বেনে মরয়মকে দিবসের তিন 

ঘণ্ট। মারিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তাহাকে নিজের দিকে 

(আছমানে ) তুলিয়া লইয়াছিলেন। 
এই রেওয়াএতের দ্বিতীয় রাবির নাম উল্লিখিত হয় নাই, 

কাজেই এই রেওয়াএত মোনকাতা ডি | এই ৫হতু ফংহোল- 
বায়ুযুনর' ৪1৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 7-৮ 
3৬ ৬৭ ৩৩ ৬১3 ১১) ৪30০4 41 ঞা ৬৪৪৩ ৭ 

কী ৮5 54৬১ ৮০০] ০] ৪২৯) 9 

“কেহ কেডু বলিয়াছেন, . নিশ্চয় আল্লহ পাক তাহাকে দিবসের 
তিন টা: '্মারিয়। রাখ্য়া ছিলেন, ততপরে তাহাকে আছমানে 

তুলি লই ইয়াছিলেন। ইত। জইফ (ছূর্বল& বেয়াএত ।* 
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, এই রেওয়াএতের বাতীল হওয়ার দ্বিতীয়..কারণ এই থে, 
তফছিরে দোরেল-ননছুরের ২1৩৩ পৃষ্ঠায় অহাব বেনে মোনাব্বাহের 
তিনটা রেওয়াএত আছে, প্রথম রেওয়াএতে আছে, আল্লাহু 

ঠাহাকে দিবসে তিন ঘণ্ট। মারিয়া রাখিয়া আছমানে তুলিয়! 
'লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়াএতে আছে, তিনি তাহাকে তিন 

দিবস মারিয়া রাখিয়া জীবিত করিয়া পরে আছমানে তুলিয়া 
'লইয়ছিলেন। তৃতীয় রেওরাএতে আছে, আল্লাহ তাহাকে ৭ 

ঘণ্ট। মারিয়া রাখিয়া জীবিত করিয়াছিলেন, তৎপরে আছমানে 

ভুলিয়া লইয়াছিলেন । 

মায়ালেমের 1২৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, আল্লাহ তাহাকে ও ঘণ্টা 
মারিয়া রাখিয় জীবিত 'করিয়। আছমানে লইয়া গিয়াছিলেন। 

যদি অহাবের রেওয়াএত ছহিহ হইত, তবে তিন প্রকার বিপরীত . 

বিপশীত রেওয়াএত হইত না । 

এক্ষণে এবনে।-ইছহাকের রেওয়াএতির আলোচনা! কর 

হউক। 

মায়ালেমের ১২১৯ পৃষ্ঠায় আছে ;-- 

41 এ ৮৯০৭ ১৮১) ৩ উপ ৬ সক ৪ 
ক ১1 555) 5১৯০৮ ৮১./৪4/1 ৬৭ ৩১৩০৮ £55 521 595) 

“মোহম্মদ বেনে ইছহাক বলিয়াছেন, নিশ্য় খৃষ্টানেরা ধারথা 
করিয়৷ থাকে যে, আল্লাহতায়াল তাহাকে দিবসের ৭ ঘণ্টা মারিয়া 

ততপরে াহাকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিষ্সের 

দিকে (আছমানে ) টি লইয়াছিলেন |” 

ইহা খুষ্টানদিগের মত, মুছলমানদিগের মত নট্হি। খুষ্টান- 
দিগের মত যে ধাতীল, তাহ! গিয়োস্ত আয়তে বুঝ! াষডেছে | 
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ছুরা নেছা! 

৬৪$/ ০97৪ ৬৪ ৩3 পাত ৮১৮০৩ ৮৩ 
€401 2 ৮৩ ৬০ ৪(8/০০ তে শঠি ভি ১ 9৯০৬ 

ক) 41553) ১ 03452 8১1৩3 ৮55 ১৪) 

«এবং তাহারা (য়িহুদীর। ) তাহাকে হত্যা করে নাই এবং 

তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে নাই, কিস্তু তাহাদের পক্ষে একটী 
দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং যাহার! তাহার সম্বন্ধে 
মতভেদ করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহারা সন্দেহের মধ্যে আছে। 
তাহাদের তাহার সম্বন্ধে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান 

নাই। ভাহার! নিশ্চয় তাহাকে হত্যা! করে নাই, বরং আল্লাহ 

ঠাহাকে নিজের দিকে উঠাইয়৷ লইয়াছেন।” 

এই আয়তে হজরত ইছ। ( আঃ)এর জীবিতাবস্থায় আছমানে 

উত্থিত হওয়। প্রমাণিত হইয়াছে । কোন প্রাচীন মুছলমান তাহার 
মৃত্যুর কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, ইহার বিস্তারিত 

বিবরণ কাদিয়ানি রদ তৃতীয় ভাগে পাইবেন। 

এমাম রার্দি ও আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন ;-_ 

১৪ ৮৪) “আমি তোমাকে আমার দিকে উঠাইয়া লইব।” 
ইহার অর্থ এই যে, আমি তোমাকে আমার আছমানের দিকে, 
কিশ্ব। আমার কারামতের (গৌরবজনক ) স্থানে উঠাইয়া লইব, 
কেননা খোদাতায়ালার কোন স্থানে কিম্বা আছমানে থাঁক। 

অসম্ভব, ইছ1 বছ অকাট্য প্রমাণে সপ্রমাণ করা হইয়াছে । এই 
হিসাবে হজরত এবরাহছিম (আঃ) বলিয়াছিলেন, ৮০ ৮৪! ৯১ ৬৪৯ 
নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে গমন করিধ।” তিনি 

এয়াক হইতে শামের দিকে গিয়াছিলেন, কাজেই ইহার অর্থ 
এইবপ হইবে, আমি তাহার সম্মানিত স্থানে গমন করিব। (ুহাজি- 
দিগকে খ্রোদার সাক্ষাৎকারী ও মকার অধিঝসিগণকে খোদার 
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প্রতিবেশী বল হইয়! থাকে, ইহার খোদার সম্মানিত স্থানের 
জাক্ষাৎকারী ও প্রতিবেশী হইবে । 

হজরত ইছ। (আঃ) কোন্ আছমানে সমুখিত হইয়াছিলেন, 
ইহাতে মতভেদ হইয়াছে ; অনেক পীর বলিয়াছেন, তিনি চতুর্থ 
আছমানে আছেন। হজরত এবনো-আববাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, 

তিনি প্রথম আছমানে সমুখিত ছুইয়াছিলেন। 
তফছিরে-খাজেনে আছে, যখন আল্লাহ তাহাকে নিজের 

দরবারে উঠাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাকে পালক প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, জ্যোতিম্মান পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়াছিলেন এবং 

তাহা হইতে পানাহারের কামনা রহিত করিয়া! দিয়াছিলেন, 
তৎপরে তিনি ফেরেশতাগণের সহিত উড়িয়া আরশের চারিদিকে 

অবস্থিতি করিতেছেন । 
তৎপরে বলিতেছেন $--. 

“যে য়িহুদীরা ধর্মপ্রোহিত। রূপ অপবিভ্রতা সাধন করিয়াছে, 

অ।মি তোমাকে উহ! হইতে পবিত্র করিব, ইহার অর্থ এই ষে, 
আমি তোমাকে এই কাফেরদল হইতে বাহির করিয়া পবিভ্র 

স্থানে ( আছমানে ) স্থান দিব, কিম্বা এই কাফেরদিগের অভিম্পিত 

হত্য।. কার্ধ্য হইতে তোমাকে মুক্তি প্রদান করিব। তৎপরে 
বলিতেছেন, আমি তোমার অন্ুষরণকারিদিগকে কাফেরদিগের 

উপর কেয়ামত পর্য্যস্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিব। 
এই স্থলে তাহার অন্থুসরণকারিগণ কাহার! হইবেন ? কাফেক- 

গণ বলিয়া কোন্ সম্প্রদায়ের উপর লক্ষ্য কর! হইয়াছে? শ্রেতঠত্ব 
প্রদানের অর্থ কি? এবনো-জয়েদ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই 
যে, খৃষ্টানের! হজরত ইছা ( আঃ)এর আমন্ুগত্য ত্বীকার করিয়া 
ছিল, ফিছুদীরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এই হেতু খোদ! 
বলিতেছেন, এই খ্ৃষ্টানদিগকে এবং 'ইহাদের বংশধরগর্ণকে 
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কিয়ামত পর্যাস্ত গ্িছ্দিগের এবং তাহাদের বংশধরগণের উপর 

জয়যুক্ত ও প্রবল পরাক্রাস্ত করিব, এই ভবিষ্বদ্বাণী বর্ণে বর্ণে 
প্রতিফলিত হইয়াছে, কেনন প্রত্যেক স্থানে খ্রীষ্টানেরা প্রবল 

পরাক্রাস্ত ও য়িহুদীরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জীবন যাপন 

করিতেছেন। 

ইহ! স্মরণ রাখা! উচিত, হজরত ইচ্ছা ( আঃ )এর সমসাময়িক 

খৃষ্টানেরা তাহার প্রকৃত অনুগত ছিলেন বলিয়া খোদাতায়ালা 
ইহার পুরঞ্ষার স্বরূপ কেয়ামত 'আবধি তাহাদেব বংশধরগণকে 
য়িহুদিদিগেব উপর পরাক্রাস্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে একথা 

বুঝ। যায় না ষে, কেয়ামত পধ্যন্ত খুষ্টানের৷ তাহার প্রকৃত অনুগত 
ও উম্মত থাঁকিবেন। 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, আয়তের অর্থ এইরূপ হইতে 
পারে, তোমার পক্ষ সমর্থনকারী দল কেয়ামত পর্যন্ত তোমার 

বিরুদ্ধবাদিদিগের উপর জয়যুক্ত ও প্রবল থাকিবেন। ইহাতে 

খৃষ্টান ও মুগুলমান উভয় সম্প্রদায়ের যিছুদীদিগের উপর পরাক্রান্ত 

থাকা বুঝা যায়। 

কাতাদী, হাছান ও এবনো-জোরাএজ বলিয়াদছন, হজরত 

নবি (ছাঁঃ)এব পরে মুছলনানগণ হজরত ইছ! ( অ'ঃ)এর প্রকৃত 
অনুগত ছিলেন, এই হেতু আল্লাহতায়াল। যুছলমানদিগকে য্নিহুদি- 

দিগের উপর পরাক্রান্ত করিয়! দিয়াছেন। 

এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, এই শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রঞ্চির অর্থ দলীল ও প্রমাণ প্রয়োগে প্রবল হওয়া হইতে পারে। 

আয়তের অর্থ এনুত্রে এইরূপ হইবে-হজরত ইছা (আঃ)এর 
প্রকৃত অন্থুগত কিন্বা পক্ষ সমর্থনকারী দল দলীল প্রমাণ দ্বারা 

ফিুদিধিগকে কেয়ামত পর্য্যস্ত পরাভূত করিতে থাকিবেন । 
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তৎপরে বলিতেছেন ;--. 

তংপরে যাহারা হজরত ইছ। (আঃ)এর অনুগত ও যাহারা 

তাহার বিরুদ্ধাচরণকারী, এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রর্তীবর্তন 

আমার দিকে হইবে, পরে তোমরা যে তাহার উপর ইমান আন। 

ও ন'আনা সম্বন্ধে মতভেদ করিতেছিলে, আমি ইহার সুবিচার 
করিব ।--কঠ ১।3৮১--৪৮৩, রঃ) মা) ১৫৯৮--৬০০। 

(৫৬) যাহারা হজরত ইছ। (আঃ)এর গ্রতি অবিশ্বাস 
করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ইহজগতে ও পবজগতে কঠিন 

শাস্তি প্রদান করিব, আর তাহাদের কেহই সহ'য়তাকারী হইবে 

না। ইহজগতে শাস্তির অর্থ এই তে, তাহার। নিহত, ধৃত ও 

বন্দী হইবে, হেয় লাগ্চত ও অপমানিত হইবে --কঠ হ3৮৩। 

(৫৭) আর যাহার! তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়।ছে 

ও সৎকার্ধ্য সকল করিয়াছে, খোদা তাহাদের বিনিময় পূর্ণভাবে 

প্রদান করিবেন, খোদা অত্যাচারিদিগকে ভালবাসেন না, ইহার 

অর্থ এই যে, তাহাদের সম্মান করেন না, তাহাদের প্রতি দয়। 

অনুগ্রহ করেন না এবং তাহাদের প্রশংসা] করেন না রত, মাঠ, 

১৬০০ । 
(৫৮) এই ইছ1 ও জাকারিয়ার অদ্বাদ-_যাহা আমি 

ক্রমে ক্রমে তোমীর নিকট বর্ণনা করিতেছি-_মর্থাৎ ফেরেশতা 
জিবরাইল কর্তৃক উল্লেখ করিতেছি, ইহ! তোমার নবুয়াতের 

নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্ততম, কেনন। কেতাব পাঠকারী৪ শিক্ষক 

ব্যত্ভীত ইহা! অবগত হইতে পারে না, আর তুমি কেতাব পাঠকারী 

ও শিক্ষক নও, কাজেই ইহা যে তুমি অহি কর্তৃক অবগত হইয়াছ, 
ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রর 

আরও উক্ত সংবাদ নিগুঢ় তবপূর্ণ কোর-আন শরিফের একাংশ 
কিম্বা যে কোর-আনে বন ব্যবস্থা! সন্নিবেশিত হইয়াছে, অথবা 
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যে কোর-আন এরূপ সুদৃঢ় যে, উহাতে কোন প্রকার ক্রুটী 
সংক্রামিত হইতে পারে না, উহার একাংশ । 

আর কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এই 
সংবাদ কোর-আনের আয়তগুলির অন্তর্গত এবং নিগুঢ়-তত্বপূর্ণ 
রাওহে1-মহফুজ (সুরক্ষিত ফলক ) হইতে নাজেল করা হইয়াছে । 

--ক৮ ২৪৮৪ । 

(৫৯) নাজরাণের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ হজরত নবি (ছাঃ )কে 
বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদের হজরত ইছা ( আঃ )কে ছর্ণাম 

করেন কেন? তংশ্রবণে হজরত বলিলেন, আমি কি বলি? 

তাহারা বলিলেন, আপনি তাহাকে খোদার বান্দা বলিয়া! থাকেন। 

হজরত বলিলেন, হা, তিনি খোদার বান্দা ও রাছুল এবং একটা 
বাক্য--যাহা হজরত মরয়ম কুমারির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
তাহার। ক্রোধাঘিত হইয়া বলিলেন, আপনি কখন কোন মন্ুষ্যকে 

বিনা পিতা স্থজিত হইতে দেখিয়াছেন কি ? যদি আপনি সত্য- 

বাদী হন, তবে ইহার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করুন। সেই সময় এই 
আয়ত নাঙ্জেল হইয়াছিল । আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহতায়ালার 

নিকট হজরত ইছ৷ ( আঃ)এর অবস্থা হজরত আদম (আঃ)এর 

অবস্থার তুঙ্গ্য, আল্লাহ তাহার দেহকে ম্ৃতিকা হইতে প্রস্তত 
করিয়া “কোন্, (হইয়া যাও ) শব্দ বল। মাত্র তিনি জীবিত হইয়া- 
ছিলেন। যদি হজরত আদম (আঃ) বিনা পিতামাতা হইয়াও 

খোদার পুত্র না হন, তবে হজরত ইছা ( আঃ) বিনা পিত। হইয়। 
কিন্ধপে খোদার পুত্র হইবেন? যখন খোদা হজরত আদমকে 
মৃত্তিক। হইতে স্থজন করিতে সক্ষম হইলেন, তখন তিনি মরয়মের 
রক্তে কেন হজরত ইছাকে স্থজন করিতে সক্ষম হইবেন না? 
সক ২1৪৮৪, রহ মাঃ ১৬০১। 



ওয় পারা তেল্কর র়োছোল--ছুরা আলো-এমরান। ৪৪১ 

(৬*) এই ইছা! (আঃ)এর সংবাদ--বাহা কোর-আনে 
নাজেল হইয়াছে, তাহাই সত্য, খরষ্টানের। তাহার সম্বন্ধে হে 
খোদার পুত্র হওয়ার দাবি করে এবং ফ্লিছদীরা কাহার উপর যে 
অপবাদ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা সতা নহে । অতএব তুমি 
এ সম্বন্ধে সংশয়কারিদের অন্তর্গত হইও না। হজরত নবি (ছাখকে 
লক্ষ্য করিয়া ইহা বল! হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার উম্মতগণকে 

বল! হইতেছে যে, তোমরা ইহার উপর সন্দেহ করিও না ।--কঃ, 
২৪৮৬ । 

(৬১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নাজরাণের 

কয়েক জন পাদরি নবি (ছাঃ )এর নিকট উপস্থিত হইয়ার্ছি, 

তাহাদের মধো আ'কেব ও ছৈয়দ নামে ছইজন ছিল, তাহার! 
হজরত ইছা (আঃ)কে খোদ। কিম্বা খোদার পুত্র বলিয়া দাবি 
করিতে লাগিল। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 
হজরত বলিলেন, খোদ বলিতেছেন, যদি তোমর। সত্য প্রমাণ 

অহ্গকার কর, তবে তোমাদের সহিত মোবাহালা করিব। 

তাহারা বলিল, হে আবুল কাছেম, আমরা এখন যাইতেছি, 

তৎপর চিস্তা করিয়া আপনার নিকট আসিব। তাহার! নিজ্জনে 
সমবেত হইয়া এতৎ সম্বন্ধে আলোচন। করিতে লাগিল। তাহাদের 

মধ্যে মহা। জ্ঞানী ব্যক্তি বলিল, খোদার শপথ, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়, 
তোমর! জান যে, নিশ্চয় মোহম্মদ নবী রাছুল, তোমাদের নবী 

অম্বন্ধে সত্য কথা তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছেন। আল্লাহ- 
তায়ালার শপথ করিয়া বূলিতেছি, কোন নবী কোন সম্প্রদায়ের 

সহিত 'মোবাহাল1? করিলে, তাহাদের ছোট বড় কেহই জীষিত 
থাকিতে পারে না। যদি তোমর! তাহার সহিত মোবাহালা 

কর, তবে সমূলে নির্ববংশ হইয়া ধাইবে। ঘদি তোমরা তাহার 
“দিন গ্রহণ না কর এবং নিজেদের ধর্শে স্থির-প্রতিজ্ঞ , থাকিতে 

৮ ৫৬ 
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চাও, তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কর। 

হজরত নবি (ছাঃ) কাল পশমের একটী চাদর পরিধান করতঃ 

হজরত হাছান, হোছাএন, ফাতেম। ও আলি (রাঃ)কে সঙ্গে 

লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, যখন আমি দোয়া 
রুরিব, তোমরা আমিন বলিও। তখন খুষ্ঠানদিগের একজন 

পাদরী বলিল, হে খৃষ্টান সম্প্রদায়, আমি এরূপ মনিষিদিগকে 

দর্শন করিতেছি যে, যদি তাহারা খোদার নিকট দোয়া! করিতেন, 

তবে তিনি একটী পর্ববতকে স্থানচযুত করিয়া দিতেন। তোমরা 

মোবাহালা +রিও না, নচেৎ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইপে এবং 

কেয়ামত পর্যাস্ত কোন খৃষ্টান ভূ-পুষ্ঠে জীবিত থাকিবে, না। 

ততপরে তাহারা বলিল, আমরা আপনার সঠিত 'মোবাহালা 

করিব না এবং আপনাকে আপনার দ্রীনে থাকিতে কোন আপত্তি 

করিব না। হজরত বলিলেন, যখন তোমর! মোবাহালা করিলে 

না, তখন ইছলাম গ্রহণ কর ৷ মুছলমানদিগের সহিত ভাল মন্দের 

ংীদার হইতে পারিবে । তাহারা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ 

করিল। হজরত বলিলেন, তবে আমি তোমাদের সহি যুদ্ধের 

চ্যালেঞ্জ করিতেছি । তাহারা বলিল, আরবদের সহিত যুদ্ধ করার 

শক্তি আমাদের নাই। অবশ্য যদি. আপনি আমাদের সহিত 

যুদ্ধ না করেন এবং আমাদের ধর্ল্নে থাকিতে আমাদিগকে বাধা 

প্রদান না করেন, তবে আমর! প্রত্যেক বৎসরে আপনাকে ছুই 

সহস্র চাদর-_এক সহত্র ছফর মাসে, দ্বিতীয় সহত্র রজব মাসে, 

এবং ৩০্টী লৌহের জের! ( বন্মা ) প্রদান করিব। হজরত এই 

শর্তে তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া বলিলেন, যে খোদার 

আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, 

যদি তাহারা মোবাহাল! করিত, তবে তাহারা বানর ও শুকরে 

রূপে পরিণত হইয়। যাইত, উপত্যকা! ভূমি অগ্নিতে পূর্ণ হইয়া 

2. 
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বাইত, নাজরাণবাসিদিগকে এবং তাহাদের পরিজনদিগকে, এমন 

কি বৃক্ষোপরিস্থ পক্ষীদলকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিতেন এবং 
বৎসর পুর্ণ ন হইতেই সমস্ত গ্রীষ্টান জাতি ধ্বংস হইয়া যাইত । 
এই আয়তে হজরতের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়, নচেৎ 
খ্ীষ্টানেরা মোবাহাল। করিতে পশ্চ।ৎপদ হইত না। আয়তের 

অর্থ এই ষে, হজরত ইছা (আঃ)এর অবস্থা সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান 
সমন্বিত অয সকল নাঁজেল হওয়ার পরে যেকেহ তৎসম্বন্ধে 

তোমার সহিত বাঁকৃবিতণ্ডা করে, তাহাকে বল, আমি আমার 
পুত্রগণ ও স্ত্রীগণকে লইয়া নিজে উপস্থিত হইব, আর তোগরা 
নিজেদের পুব্রগণ ও স্ত্রীগণকে লইয়া উপস্থিত হও, তৎপরে 
আমর! উভয় সম্প্রদায় দোয়া! করিয়া বলি, হে খোদা, আমাদের 

উভর সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা হজরত ইছা ( আঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা 

কথা বলে, তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান কর। 

এই আয়তে বুঝা যায় ঘে, কখন দৌঙ্টিত্র (নাতি )কে পুত্র 
বলা হইয়া থাকে। 

ছুরা আনয়ামে আছে ;-- 

জর 5 নটি (590) ০০৬1 2৩89 ৮০৩ ৬ 
সং । ০৯০9 

এই আয়তে হজরত ইছ1 (আঁঃ)বে উক্ত ভিসাবে হজরত 

এবরাহিমের সন্তানগণের মধ্যে গণা করা হইয়াছে । 

শিয়া সম্প্রদায় এই আয়তের প্রমাণে বলিয়া থাকেন ফে, 
এস্থলে খোদাতায়াল! হজরত আলি (রাঃ )কে হজরত নবি (ছাঃ) 

এর আত্মা (নফছ) বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন, কাঁজেই তিনি 

যখন তাহার তুল্য হইলেন, তখন তিনি অগ্থান্তয ছাহাবাগণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, ইহাতে হজরত আলির শ্রেষ্ঠতম 
খলিফ। হওয়া প্রমাণিত হয়। 
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আমাদের উত্তর এই যে, নফছ শব্বের অর্থ হজরত আলি 
নহে, বরং স্বয়ং হজরত নবি (ছাঃ)। আর যদি আমরা স্বীকার 
করিয়! লই যে, “নফছ' শব্ধ হজরত আলিকে লক্ষ্য করিয়া বল! 

হইয়াছে, তবে আমর! বলিব, নফছ শর্ষের অর্থ আত্মীয় এবং 

স্বধন্মাবলম্বী ৷ 
কোর-আনের-_ 

৮১)১ * ৮৪০৯) ০১৯)৪৯৫১ , 
১৪৯০৩ ৬৮০০] ১ ৬১০৮০ ৩৪ ৮১০৬৭০15৮) 

৮৪০১১ 197৯১ ঠ 5, 

এই তিনটী আয়তে স্বধর্মাবলম্বিগণকে 'নফছ' 'আনফোছ, 

শব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । হজরত আলি হজরত নবি 
(ছাঃ)এর আত্মীয় ও স্বধন্মাবলম্বী ছিলেন, এই জন্য উক্ত শব্দ 

তাহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে । ইহাতে তাহার হজরতের 
তূল্য ওয়] প্রমাণিত হয় না, নচেৎ তিনি নবুয়ত, শেষ নবি হওয়া ও 

সমস্ত জগতের নবি হওয়! সম্বন্ধে হজরতের শরিক হইয়া যাইতেন, 
কিন্ত ইহা সমস্ত সম্প্রদায়ের মতে বাতীল। আর যখন ইহার অর্থ 

আঙ্গদয় কিম্বা স্বধন্মাবলম্বী হইল, তখন তাহার অন্যান্য ছাহাবা 
অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয় না । 

তৃতীয়, ইহাতে যদি হজরত আলির খেলাফত সাব্যস্ত হয়, 
তবে হজরত নবি (ছাঃ)এর জামানায় তাহার খলিফা হওয়া 

প্রমাণিত হইত, কিন্তু ইহ! সর্বববাদীসম্মত মতে বাতীল। 
আর ধদি কোন সময়ে তাহার খলিফা হওয়া প্রমাণিত হয়ঃ 

তবে বলি, ইহাতে তাহাদের দাবি প্রমাণিত হয় না? ছুল্লি 

সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, তিনি নিজের সময়ে খলিফা ছিলেন । 

কোন কোন শিয়া এই আপ্মত দ্বারা হজরত আলির অন্তান্ত 

নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন, ইহার উত্তরে 
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আমরা বলি, যে দলীলে হজরত নবি (ছাঃ )এর তাহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয়, সেই .দলীলে অস্তান্ত নরিগণের 
তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়। বুঝা যাইবে ।-_ক ২1৪৮৮/৪৮৯০ 
রুঃ মাঠ, ১/৬০২--৬০৪। 

(৬২) হজরত ইছ! (আঃ)এর সম্বন্ধে যাহ! নাজেল করা 

হইয়াছে, উহ] সত্য বিবরণ, গ্রীষ্টানের! যাহা দাবি করিয়া থাকে» 
উহা! সত্য নহে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত উপাস্য কেহ নাই» 

আল্লাহ মহ] পরাক্রাস্ত এবং সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞাতা, আর 

ইচ্ছা! (আঃ) এইরূপ গুণবিশিষ্ট ছিলেন না।--কঃ, ২৪৯০৯ 

রত মাঠ, ১৬০৪।৬০৫ | 

(৬৩) যদি স্পষ্ট আয়ত সমূহ নাজেল হওয়ার পরে তাহারা। 
আপনাকে সত্যবাদী না৷ জানে এবং আপনার অনুসরণ না করে, 

তবে তাহাদের হঠকারিত। হইবে, তুমি ত'হাদের সহিত আলোচনা, 
করা রহিত করিয়া দাও, আল্লাহতায়ালার উপর তাহাদের 

কাধ্যকে ন্যস্ত কর, আল্লাহতায়াল1 বিভ্রাটকারিদিগের ফাছাদের 
অবস্থা, তাহাদের অন্তরের মসং উদ্বেশ্ত অবগত্ত আছেন, এতিনি 

তাহাদিগকে সমুচিত শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম |--কঠ ২1৪৯১, 

রুঃ, মাঠ, ১।৬০৫। | 

৭ম রুকু. ৮ আর়ত। 

টি রি 

৮৬:৮১ ৪৮৪ 125 ১9] 445০7 পে) 
পা উর ৮2 রি বিগ? পটিজণ পরলে কিলার লি 

১০১০ ১১ ৬ & ৬৮৪১১) ১৯১৭) (১১ 
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ম৫% ৯ পা রি প৯১প৬৫ 

স্শ। ৩১৮4 ৫ ১ নো (1) ০ ৬3১৫০ 

৪ চি ০টি ওর £ছ ওঠ ওর ওটি রঙ্গ £৬ ০ষতহী ভিত 

& ০) 0৩ | ৪সএ ১৮55 ১৮৬০ 

| অনুবাদ | 
তুমি বল--হে গ্রন্থধারিগণ, তোমর1 এরূপ বাক্যের প্রতি,লক্ষ্য 

কর--যাহ। তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে গ্যারবিচারনক 

(কিম্বা! সমতুল্য ), ( উহা এই যে) আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও 
উপাসন। করিব নাও তাহার সহিত কাহাকেও অংশী স্থাপন 

করিব ন। এবং আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমাদের কে অপরকে 

প্রতিপালক (খোদ ) রূপে গ্রহণ না করে। অতঃপর যদি তাহারা' 

বিমুখ হয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক, নিশ্চয় 
আমরা মুসলমান । ্ 

(৬৫) হো গ্রন্থধারিগণ, তোমর1 এবরাহিম সম্বন্ধে কি জন্য 
বাদানুবাদ করিতেছ ? অপিচ তাহার পরে ব্যতীত তওরাত ও 

ইঞ্জিল অবত্তারণ কর! হয় নাই, তোমরা কি বুঝিতেছ না? « 
(৬৬) সাবধান | তোমরাই উক্ত ব্যক্তিগণ হইতেছ-” 

যাহারা যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল, তৎসম্বন্ধে তর্কযুদ্ধ 
করিয়াছ, কিন্ত যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, তৎসন্বন্ধে তোমরা! 

কেন বাকৃবিতণ্ড) করিতেছে? এবং আল্লাহ অবগত আছেন ওঁ 

তোমরা অবগত নও। 
(৬৭) এবরাহিম ঘিস্থদী ছিলেন না এবং স্রীষ্ঠানও ছিলেন 

না, বরং তিনি ভ্রান্ত মত সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন মোছলেম ছিলেন, 
এবং তিনি অংশিবাদিদিগের অন্তর্গত ছিলেন ন|। | 
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' (৬৮) নিশ্চয়ই লোকদিগের মধ্যে এবরাহিমের সমধিক 
নিকটতর উক্তি ব্যক্তিক্লাই হইবেন-£যাহার! তাহার অনুসরণ 
করিয়াছিল ও এই নবী হইবেন এবং যাহার! বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছেন তাহারাও হইবেন, আর আল্লাহ ইমানদারদিগের বন্ধু । 

(৬৯) গ্রন্থধারিগণের মধ্যে একদল কামন! করে-_যদি 

তাহাঁর। তোমাদিগকে ভ্রাস্ত করিতে পারে, তেবে আনন্দিত 

হইবে ), অপিচ তাহারা নিজেদিগকে ব্যতীত ভ্রাস্ত করিতেছে না 

এবং ভাহারা বুঝিতেছে ন। | 
(৭০) হে গ্রন্থধারিগণ, যখন তোমরা সাক্ষী আছ, তখন 

ত্বোমরা আল্লাহতায়ালার আয়ত সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ 
কেন? 

(৭১) হে গ্রন্থধারিগণ, যখন তোমরা অবগত আছ, তখন 
কেন সতাকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিতেছ এবং সত্য গোপন 

করিতেছ ? 

উাম্ষা £-- . 

. ৬৪) শ্ছাঁদ, হাছান, এবনো-জয়েদ ও মোহম্মদ বেনে- 

জাফর বলিয়াছেন, এই আয়তটী নাজরাণের খ্রীষ্টান প্রতিনিধি- 
কাপের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। কাতাদা, রবি ও এবনো- 

রাএজ বলিয়াছেন, এই আয়ত মদিনার যিুদিদিগের সম্বন্ধে 

মাজেল হইয়াছিল। কেহ £কহ বলিয়াছেন, ইহ! উভয় সম্প্রদায়ের 

সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল? কোন রেওয়াএতে আছে, য়িহুদির! 
হজরত (ছাঃ )কে বলিয়াছিল, যেরূপ খ্রীষ্টানেরা (হজরত ) ইছ। 

(আঃ) কে প্রতিপালক খ্লোদা-রূপে স্থির করিয়াছিল, সেইবীপ 
কুমিও কামনা কর যে, আমরা তোমাকে প্রতিপালক খোদ? স্থির 
কিয়া লই। 
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প্রীষ্টানের। বলিয়াছিল, ছে মোহম্মদ, গিছাদীর়) ওজাএর সম্বন্ধে 
যা কিছু এপিয়াছিল, তুমিও ধাসনা! কর যে” আইয়া (ডোনার 
সম্বন্ধে ভাঙাই কলি। সেই সময় এট আয়ত নাঙ্জেল হইয়াছিল। 

এই রেওয়াঞএত ও এগ্রন্থরারিগণ” এই ব্যাপক শব তৃতীয় মত 
অমর্থন করে। এমাম রাজি বলিয়াছেন, গ্রীষ্টানদিগের সম্বন্ধে 

এই মায়ত নাক্েল হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত । 

'আরি 91০ শব ৩) হঈটতে গৃহীত হইয়া, উচ্ভার মূল 

অর্থ-নয় স্থান হইতে উচ্চস্থানে আরোহণ করা, তৎপরে কোন 
ধিষয্ের দিকে লক্ষ্য কয়! অর্থে ব্যবহাত হইয়া থাকে। 

9১ শক অর্থ লুব্চার, ইহা এবনো-আববাহ। রবি ও 
কাত'দ। বর্তৃ* উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ কেছ উহার অর্থ সমান 

সমতুল্য বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। রর 
আয়.তর অর্থ এই যে, ছে কেতাবধারি সম্প্রদায়, তোমক- 

এরূপ একটা কথার দিকে লক্ষা কর--যাহা তোমাদের ও আমাদের 
মধ্যে স্তায়বিচার করিয়! দিবে, উহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই 

এবং কোন পক্ষের উপর" অত্যাচার করিবে নাঃ রিস্বা' এরপ 

বাক্যে দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্থণ করিতেছি--যাঁহ! তওর্ঠত। 

ইঞ্জিল ও ফোর-আনে সমতাবে উল্লিখিত, হইয়াছে এবং কোন” 
শরিয়তে ইহাতে মণভেদ নাই। উক্ত কথ। এই যে, আমরা শু" 

ষ্ঠোমর! আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসন! করিব না, 
ও ভোমরা তাহার সছিত কোন বিষয়কে শরি ক করিব না, 

এবাদত কার্য্যে অন্তকে তাহার অংশীদায় করিব ন1। 

আমাদের ও তোমাদের কেছ যেন অপরকে খোদা ব্যতীত 

“কব (খোদা) স্থির না করে। খোদাস্যতীত অন্যকে ব্যবা ছি, 
কয়ার কয়েক প্রেকার অর্থ হইতে পারে। 

--£&৭ 
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৮ (১) আহল্গে-কেতাব সম্প্রদায় খোদার হালাল ও স্বারাম 

ত্যাগ করিয়া তাহাদের ধর্মযাঞ্ক ও তাপসগণের নির্দেশিত 
হালাল ও হারামকে হালাল ও হারাম বলিয়া! মানিয়! লইভ। 

(২) তাহার তাহাদের যাজকগণকে ছেজদ! করিত। 

(৩) আবু মোগুলেম বঙগিয়াছেন, তাহাদের মত এই ষে, 
যেব্যক্তি কঠোর সাধনা ও তপস্যায় সিদ্ধ হইয়! যায়, ত্বাহার 
মধ্যে খোদার অস্ভিত্ব প্রবেশ করে, এই জন্য সে ব্যক্কি স্বত জীবিত 

করিত ও জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী সুস্থ করিয়। দিতে সক্ষম হয়। 
(৪) তাহার গোনাহ কাধ্যে যাজকগণের আদেশ পাজন 

করিয়া থাকে । 

খৃষ্টানের। হজরত ইছ! ( আঃ)এর উপাসনা করিয়া থাকেন, 
তাহার! হজরত ইছ! (আঃ )কে খোদার অংশ ও য়িহুদীরা হজরত 

'গুজাএর (আঃ )কে খোদার অংশ স্থির করিয়য়! থাকেন। 

উভয় সম্প্রদায় তাহাদের যাজকগণকে খোদ! স্থির করিয়। 
লুইয়াছেন। | 

হজরত ইছ! (আঃ)এর পুর্বে খোবদ। ব্যতীত উপাস্য কেহ 

ছিল্স না, কাজেই তাহার পয়দ]. হওয়ার পরেও ব্যাপার সেইরূপ 
গাকিবে। 
« আল্লাহতায়ালার অংশী হওয়। সব্ববাদি-সম্মভ মতে বাতীল। : 

যখন খোদাই স্ত্তিকর্ত। ও যাবতীয় সম্পদ প্রদাতা, তখন 
হারাম সম্বন্ধে তাহার আনুগত্য স্বীকার করা ওয়াজের । 

তৎপরে বলিতেছেন +_ 

, সদি ভবাহার। এই সমস্ত কেতাব ও রাছুলগরণের এক মতে গৃহীত 

ঝড়টী অন্বীকার করে, তরে ভূমি জানিয়! রাখ যে, যাহারা প্রমাণ 
অবত হওয়ার পয়েও হঠকারিত রশদ্ধঃ সত্যের অপলাপ কৰিল, 
ভুমি জাহাদিগকে বল, তোমরা! স্কাফ়বিচার কর এবং স্বীকার কর 
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থে, আমরা মুছছলমান, সত্যপথে আছি ।--রুঃ, মাঃ, ১৬০৬৬৩৭, 
কঃ ২৪৯১।৪৯২। 

(৬৫) র়িহ্পী ধর্মযাজকগণ হজরত নবি (ছাঃ) এর 'দ্িকট 

উপস্থিত হইয়া! বলিয়াছিলেন যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) 

যিস্াদী ছিলেন। এইরূপ নাজরাণের গ্রীষ্টানের তাহার নিকট 

উপস্থিত হইয়! বলিয়াছিলেন যে, হজরত এবরাহিম ( আঃ) খ্রীষ্টান 

ছিলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। -এবনো- 
জরির ও এবনো-ইছহাক ইহ হজরত এবনদে।-আববাছ (য়াঃ) 

হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন । 

আয়তের অর্থ এই যে, হে আহলে-কেতাব সম্প্রদায়, তোমর! 

কি জন্ত এবরাহিম সম্বন্ধে বিরোধ করিয়া বলিতেছ যে, তিনি 

মিষ্থদী কিম্বা খ্ুষ্টান ছিলেন? তওরাত ও ইঞ্জিল হজরত 

এববাহিম (আঃ )এর পরে নাজেল কর! হইয়াছিল, ইহা কি 

তোমরা বুঝিতেছ না ? 

হজরত এবরাহিম ও মুছা! (আঃ)এর মধ্যে ৫৬৫ কিন্বা 4৫ 

অথবা ১০০০,বৎসর ব্যবধান ছিল। হজরত মুছা ও ইছ! ( আঃ) 
মধ্যে ১২৯৫ কিস্বা ২০০০ বংসর বাবধান ছিল। শেহাব 

বলিয়াছেন, তাহাদের দাবি এই ছিল যে, হজরত এবরাহছিম আঃ?) 

ফরিদী কিন্বা খ্রীষ্টান বংশধর ছিলেন। যেহেতু তাহার! জ্ঞানান্ধ 
হইয়াছিলেন, কিন্ব। হঠকারিত1 বশতঃ তাহারা এক সম্প্রদায় অঙ্ক 

সম্প্রদায়কে রাগান্বিত কয়া উদ্দেশে, অথবা মুছলমানদিগকে 
নধিগণের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধারণায় ধোকাতে নিক্ষেপ 

কর! উদ্দেশে এয়াপ দাবি করিয়াছিলেন, কাজেই খোদ! তাছা- 
দিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। 

আর যদি এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, রিছদী ও গ্রীষ্কারগণ 
হজয়ত এবরাছিম (আঃ)এর ধণ্মাধলম্বী ছিলেম, তবে" ইছাও 
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বাতীল, কেনন! থৃষ্টানদিগের এবাদত-পদ্ধতি হজরঙ এবরাহিম 
( আঃ ) এর কার্ধয-পদ্ধতির বিপরীত ছিল। | 

হজরত যুহ্থ। ( অ ঃ)এর পূর্বে শরিয়তের যে নিপ্ঃমাবলী ছিল, 
হয় হঞ্জয়ত মুছ। (মাঃ) ততসমুদয়ের অন্ুমরণ ও সমর্থন করিয়াছেন, 

নাহয় তিনি ততসমুদয় মন্ছুখ করিয়া দিয়া অন্য শরিয়ত আনয়ন 

করিয়াছেন। প্রথম সুত্রে তিনি শরিয়ত প্রন্্তক হইলেন না” 

ঝিছ্দীগণ ইভ] ত্বীকার করেন না। দ্বিতীয় সুত্র প্রত্যেক নবী 

অগ্ক নবীর শরিয়ত মনছুধ করিয়া থাকেন, ঘ্নিছুদ্দির। ইঠ1 স্বীকার 

করেন না ।--ক$, ২1৪৯২, রুঃ ১.৬০৭। 

(৬৬) এই আয়তের কয়েক প্রকার অন্থবাদ হইতে পারে +-- 

(১) তোমরাই উক্ত নির্বেধোধ ব্যক্তিগণ হইতেছ-_-যদিও 

তোমর! যে বিষয় তোমাদের জ্ঞান আছে, উহাতে বাকৃ-বিগপ্ড 
করিয়াছ, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, উহাতে তোমর। 

কেন বাক্-বিতগু1! করিতেছ ? 
১« (২) সাবধান! তোমরা উক্ত ব্যক্তিগণ হইতেছ---যাহার। 

যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান আছে, কিন্ত যে বিষয়ে তোমাদের 
জ্ঞান নাই, উহাতে তোমর! কেন বাদাম্থবাদ করিতেছ ? 

(৩) সাবধান ! হে. উজ ব্যক্তিগণ, তোমর। যে বিষয়ে 

তোমাদের জ্ঞান আছে, ততষম্বন্ধে তোমরা! বিরোধ করিতেছ, 

কিন্ত যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই, ততসম্বন্ধে কেন তোমরা 
বিরোধ করিতেছ ? 

আয়তের মর্ধা এই 7--তাছার। ধারণ! করিয়াছিল যে, তওরাত, 
ও ইঞ্জিলের শরিয়ত কোর-আনের শারয়তের বিপরীত । ইহা। 
সত্য দাবি ছিল। আরও তাহারা দাবি করিয়াছিল যে, হজয়ত, 

এবরাছিমের শরিয়ত হজরত মযোহন্মদ (ছাং)এর শরিয়তের 

বিপরীত ছিল, ইহ! বাতীল দ্বাবি ছিল। 
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আল্লাহ বলেন, হে নির্বোধ সম্প্রদায় ঘন্দও প্রথম বিষয়ে 
তোমাদের দাবি মত তোমাদের জান ছিল, এই হেতু তৎসম্বত্ধে 

বাকৃবিতগু, শরিয়া, কিন্তু দ্বিভীয় বিষয়ে তোমাদের মান জ্ঞান 
নাই, তংশগ্বন্ধে বাকৃবিভণ্ড!। করিয়া নিজেদের নির্ব-দ্ধি ঠা প্রকাশ 
করিছেছে কেনা আল্লাহতায়াল। এই শরিয়তগুপির অবন্থ। 

আবগঞ্ গ্বাছেন, তোমর] ইন্ভা অবগত নও । ইহ এমাম রাজিয় 
বর্ন! । 

আল্লামা আলুছি উহার অর্থে লিখিয়াছেন 7-- 

অমি ম্বাকার করিলাম যে, তোমাদের কেতাবের স্পষ্ট এবারতে 

'কিন্বা উদ্গিতে মুহা ও ইছ। ( আঃ)এর আবস্থা। বি হঃয়াছে, 
কিন্তু হঞজত এবরাছিমের অবস্থ। তে'মাদের কেতাবের স্পঙ্কাংশে 

কিন্ব। অস্পষ্টাংশে বণিত হয় নাই, কাজেই তোমাদের দাবি মতে 

প্রথম শিষ-য়র জন্তান তোমাদের থাকলেও ত্বিহীয় বিষয়ের জান 

£তোমাদের নাই, প্রথম বিষয়ে তোমাদের তর্ক ধিওর্ক কর! 
কতকাংশে ম্তাযা হইলেও দ্বিতীয় খিষঃয় তোমাদের তর্ক বিতর্ক 

করা ক্রিশশে সঙ্গত হইবে? আল্লাহ হজরঠ এরাহিম (গা:)এর 

"অবস্থা ও শরিয়ত অ'গত আছেন, তোমর। ইহ1 অবগত নও ।-৮ 

রঃ মাঠ) ১৬৭৮, কঠ ২৪৯৩ । 

(৬৭) (হজরত) এবরাহিম (মাঃ) যিভ্দী ছিলেন না 

এবং প্রীষ্টানও |ছলেন না, বরং তিনি 'হানিক' ছিলেন, জর্থাং 
তিনি সমস্ত বাঙল মত হইতে বিচ্ছি্গ ছিলেন। 

তিনি মোছলেম ছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, তিনি খোদার 
বন্দিগিতে আন্মুগত্য ব্বীঞ্কার করিয়াছিলেন, কিন্ব। খোদার একস- 

বাদী দ্বিলেন। 
আর ডিনি অংশীবাদিদিগের অন্তর্গঙ ছিলেন না, অর্থাৎ টুভিনি' 

পৌত্তলিক, অগ্নি-উপাসক ও নক্ষক্োপাসক ছিলেন না. ' কেহ 
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কেছ ইহার অর্থে বলিয়াছেন, তিনি য়িছদী ও খৃষ্টান ছিলেন না, 
যেহেতু যিহ্ছদীরা ওজাএর (আঃ)কে খোদার পুত্র বলিয়া এবং 

খৃষ্টানগণ ইছ! (আ:)কে খোদার পুত্র বলিয়া! অংশীবাদী শেণীতে 
পরিণত হইয়াছিলেন। 

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম বর্তমান দীন- 

ইছলামের উপর ছিলেন, এস্বলে যদি কেহ বলেন যে, মোহম্মদী 

শরিয়ত কিসে এবরাহিমি শরিয়তের সমান ছিল? ৰদি বল, 
অছ্ভুলে (আকায়েদে ) উভয় শরিয়ত সমান ছিল, ভবে বলিব, 

হজরত মুছা, ইছ! ও সমস্ত নবীর শরিয়ত আকায়েদে সমান ছিল । 

আর যদি বল, ফরুয়াত-মাহায়েলে- উভয় শরিয়ত সমান ছিল, 

তবে বলিদ, ইহাতে হন্বরত্ত মোহম্মদ (ছাঃ)এর নূতন শরিয়ত 
প্রবর্ধক হওয়। সপ্রমাণ হয় না। 

 এমাঁম রাজি ও আল্লামা আধুছি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 

হজরত মুছ। ( আঃ) যে শরিয়ত আনয়ন করিয়াছিলেন, বর্তমান 

য়িহ্দী মত উহার বিপরীত, হজরত ইছ (আঃ) যে শরিয়ত 

আনয়ন করিয়াছিলেন, বর্তমান থৃষ্টানি মত তাহ! হইতে তন্ত্র 

প্রোক্ত উভয় মতে একত্ববাদ লুপ্ত হইয়া! অংশীবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে, 

কাজেই ধলিতে হইবে যে, হজরত এবরাহিম, মুছা, ইছ। ও সমস্ত 

নবী যে একত্বরাদ 'অছুল' (মূলমন্ত্র) স্থির করিয়াছিলেন, প্রচলিত 

কি্দী ও থৃষ্টানি মত তাহার বিপরীত। পক্ষান্তরে হজরত 

এবক়াহিম (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত একত্ববাদ ও অন্তান্ত আকায়েদ 

অবিকল মোহম্মদী শরিয়তে ন্মুরক্ষিত হইয়াছে, কাজেই বলিতে 

হইবে যে, মোহম্মদী শরিয়ত ও এবরাহিমি শরিয়ত অছুলে 

রম মূলমন্ত্র) তুল্য । এই হেতু বঙ্গ হইয়াছে, হজরত এবরাহিম, 

€ আঃ ) ইহলামালম্বী ছিলেন” 
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আর যদি বলা যায় যে, “ফরুয়াত' ( আছুদঙ্গিক ) মাছায়েলে 
এবরাহিমি ও মোহপ্রদী উভয় শরিয়ত সমান, তাহাও ' যুক্তিযুক্ত 
কথ! হইবে, কেননা এবরাহিমি শরিয়তের ফরুয়াত মাছালেল 

সু্বাবি শরিয়ত কর্তৃক মনচুখ হইয়াছিল, আবার হজয়ত মোছপ্মদ 
( ছাঃ )এর শরিঘ্নত কর্তৃক মুছায়ি শরিয়তের ফরুয়াত আহকাম 
নষ্ট হইয়া ষায় এবং প্রাচীন এবরাহিমি শরিয়তের ফরুয়াত 
আহকাম প্রবর্তিত হয়, কাজেই মোহম্মদ (ছাঃ) নৃতন শরিয়ত- 
প্রবর্তক হইলেন। যখন এই উভয় শরিয়তের অধিকাংশ ফরুয়াত 

আহকাম সমান, তখন সামান্য কতিপয় মাছায়েলে বৈষম্য ভাব 

থাকিলেও উভয় শরিয়তের সমান হওয়ার বাধ। হইতে পারে 
ন11--র, মাঠ ১।৬০৮/৬০৯,) কঃ) ২1৪৯৩। 

(৬৮) হজরত এবনো-আববাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, ঘিছদি* 
দিগের নেতৃস্থানীয় লোকের! হজরত নবি (ছাঃ )কে বলিয়াছিলেন, 

খোদার শপথ, হে মোহম্মদ, তুমি অবগত আছ যে, নিশ্চয় 

আমর তোম। অপেক্ষা ও অন্যান্থ লোক অপেক্ষা এবরাহিমি 

ধর্মের সমধিক নিকটবন্তাঁ, শিশ্চয় তিনি যিছদী ছিলেন, তোমার 

মধ্যে হিংস! ব্যতীত আর কিছুই নহে । সেই সময় এই আয়ত 

নাজেল করিয়াছিলেন। , 

আতা বেনে হোমাএদ বপন! করিয়াছেন, যে সময় হজরত 

নবি (ছাঃ )এর ছাহাবাগণ নাজাশির (হাবাশ দেশের রাজার ) 
নিকট হেজরত করিয়া গিয়াছিলেন, (মক্কার ) আমর বেনেল 

আ'ছ ও ওমার! তাহাদের পশ্চাদগামি হইয়! তাহাদের হুর্াম 

রটন! করা উদ্দেশ্যে উল্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়। বলিল, 

এই মক্কার অধিবাসী খ্বাগন্তাকের দল বাসনা করে যে, তোমার 
রাজ্য পরিবর্তন ও দেশে অশান্তি উৎপান্ধন ক্িবে এবং তোমার 

খোদাকে গালি দিবে । তৎজবণে নাজাশি ছাছামাগর্দের বিকষ্ট 
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লোক পাঠ'ইদুলন, তাগারা আমর ও ওষারার দ্র্ামের কথ। 

প্রকাশ করিলে, ভজরত ওছম।ন বেনে মঙউন ও চামজা। ( রাঃ) 
বলিমলন, যদি ভোমব] ইচ্ছ। কর, তবে আমাদের একক্নকে 
রাজাও নিকট উপস্থিও কর। মামাদের মধ্ো সমধিক অন্প বয়স্ক 
ব্যক্তি তহার সহিত কথোপকথন করিবে । যদ সে স্চাব্য 

কথ। বাল, তবে আল্লাহ ইহার সুফল প্রধান করিবেন। আর 
যদি- অন্ঠায় কথ। বলে, তবে তোমর] উক্ত যুবককে ক্ষমার পাত্র 

ধারণা কণিবে। তখন নাঞ্জাশি পাদ্রিদিগকে, তাস্ম'দগকে ও 

ভাষ। অন্রধাদওদিগ:ক সংগ্রহ করিয়। ছাহাবাগণঞ্জে ছিজ্ঞ!স] 

কহিলেন, ঠোমবা কল, ভোমাদের নবী তোমাপ্গ!ক কি বলত] 

থাকেন, কি শিষয্ের আদেশ করেন এলশং ঠ বিষয় নিষেধ 

করেন? তার কি কেন কেভাব আছে-যাহা ঠিনি পণ 
করিয়। থাঞক্েনো তারা খলিলেন, হু।, যাহা! খোদ] তাহার 
উপর নাঞ্জেল ওরিয়াছেন, তাকাই তিনি পাঠ করেন। তিনি 
সংঞকাষেযেণ আদেশ করেন, প্রতিবেশীদিগের সঠিত সদ্ব্যবহার 
করিতেছে ও “পতৃগীনদিগের তত্বাবধান করিতে আদেশ করেন। 

অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করিতে বলেন, তাহা বাতীত অন্ধের 

উপাসণ। ন1 ভরিতে আদেশ প্রদান করেন। ভ্ৎপরে তাঞ্ছার - 

নিকট ছু") পম, অ নকবুত, কাহাক ও মরয়ম পাঠ কর! হইল। 
যখন কোরানে ₹জরত ইছ। (আঃ)এর সমালোটনা আন 

হইল, আমর বেনে আছ রাজাকে তাহাদের উপর রাগাছিও করা 
উদ্দেন্টে বলিল, খোদার শপথ, নিশ্চয় উহার] হজরত ইছ! 
(আঃ)এ উপ৭ কটুপাক্য প্রয়োগ করিয়া] থাকে । নাজাশি বলিলেন, 
তোমামর:নরি হজবত উছা1 ( আঃ) সম্বন্ধ কি বলেন? ছাহাবা- 
গথের মধে। এককন বলিজেন, তিনি বলেন, হজরত ইছ1 খোদার 

বান্দা, রাষ্চুল। ( প্রোরত) আত্ু!.:ও একটা বাক্য--বাহা তিনি 
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মরয়ামর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াতিলেন । খন নাজাশি কেশের 

পরিমাণ মেছওয়াকের একটী ভার লয় হলফ করিয়া! বজিজোন, 

ইজরত ইছার ও তোমা:দর নবীর কথার কেশ পরিমাণ পার্থক্য 

নাই । তোম'দিগকে দ্বুলংবাছ প্রদান করিতেছি, তোমরা ভীত 

স্্টও না এবং এবরাহিমের দলের উপর তান প্রচার ভিক্ষার 

কর! চইবে ন। আমর বেনেল আছ বলিল, এনরাহিমের দল 

কি? নাজাশি বলি'লন, এই মুছলমানগণ, তাঙাদের নবী, 
আর যাহারা তাহাদের ভম্ুস:গ করিয়ান্েন, তাঙ্কা;াউ এলরাহিমের 

দ্প। নেই সময় মদিন। শরিফে নবি ( ছাঃ )এর উপর এই-জয়ত 

নাজেল হইয়াছিল । 

আহে অর্থ এই) যাহারা হজরত এবর'হিম (আঃ)এর 
জামানায় ত'হার শরিগতের অন্তুগামি হষ্টযাছিল, আর এই 

(শেহ) নবী ও যাচার! তাহার উপর ইমান আনিয়'ছেন, তাহারাই 

হজরত এবরাহিম (আঃ)এর সমধিক নিকটপভ্তঁ, কেননা মোহম্মদী 

শরিয়ত মন্যান্ত শরিয়ত অপেক্ষ, সমধিক সৌপাদৃশ্য-সম্পন্ন। 
আল্রাচ ইমান্দারগণের বন্ধু সহায়ক ও নকল প্রপাতা ।-- 

'ক. ম'১, ১৬০৯/৬১০। 

(৬৯) এই আয়তের অন্থবাদ হই প্রঞ্গার হইতে পাকে 

(১) গ্রস্থধতিদিগের মধ্যে একদল তোমাদিগকে আস্ত 
'কয়ায় বাসন করিয়া । 

(২) গ্রন্থধারিদিগের একদল ( ভোমান্িগকে ভ্রস্ত করার) 

বাসন। করিয়াছে, যদি তাহারা! তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পায়ে, 

'€ তবে তাগার। পরিতৃপ্ত কইবে )। 

আয়তের অর্থ এই যে. আহলে-কেতাব সম্প্রদায় সন্যপথ 

হইতে বিসুখ হইয়) ও দলীল প্রমাণ অগ্রান্ত করিয়া! ক্ষান্ত হয় 
নাই, ঘরং নানাপ্রকাঁর সন্দেহজনক কথ। প্রকাশ করিয়] ইমানদায- 

৫৮ 
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গণকে ন্্াণ্ত করার চেষ্টা করিতে থাকে । তাহারা বলিয়া থাকে, 
হজরত মোহম্মদ, হজরত মুছা ও ইছার উপর ইমান আনিয়! 
আবার নিজের নবুয়তের দাবি করিয়া থাকেন। হজরত মুছা 
তওয়াতে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তাহার শরিয়ত চিরস্থাী 

হুইবে। মনছুখ হওয়ার কথা স্বীকার করিলে, খোদার অনভিজ্ঞত! 

প্রকাশিত হয়। 
আয়তেয় উদ্দেশ এই যে, যুছলমানের! যেন য়িছুদিদিগের 

কথায় প্রতারিত ন! হয়। 

কেছ কেহ বলেন, যিহুদিগণ হজরত হোজায়ফা, আম্মার ও 

মোয়াজকে গিছুদী মত গ্রহণ করিতে অনুয়োধ করায় এই আয়ত 

নাজেল হয়। ৫০ শবের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। 

এবনো-আব্ৰাছ বলিয়াছেন, *য়িহৃদিগণ তোমাদ্দিগকে 
কাফেরিয় দিকে ফিরাইয়। লইয়া যাইবে ।” এবনো-জরির তাবারি 

ওস্থার অর্থে লিখিয়াছেন, “তাহারা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া 

ফেলিবে।” 

আবু আলি উহ্বার অর্থে বলিয়াছেন, “ভাহার৷ তোমাদিগকে 
ভাস্তিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তোমাদের নিকট এরূপ কথা 

প্রকাশ করিবে_-যাহা তোমাদের 'দীন" সম্বন্ধে সঙ্দেছ উত্পাদন 
করিবে ।”* 

ভতপরে খোদ বলিতেছেন 7 
তাহ'রো। মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিতেছে, অথচ 

তাহার! নিজেদিগকে ধ্বংস করিতেছে, যেহেতু তাহারা এই চেষ্টার 
জন্ত খোদার কোপের পাত্র হইতেছে, তাহাদের অন্তরে আবরণ 
পদ্ধিয়াছে, এই হেতু ইছা বুখিতে পারিতেছে না। 

এইক্সপ অর্থ হইতে. পারে._ভাহার! সুছলমানদিগকে ভ্রান্ত 
করার চেষ্টা করিতেছে, অথচ “ভাহায়া ইহা অবগত নহে ষে; 



ওয় পারা তেলকর কোছোজ--ছুক! আলো এমরান । ৪৫৯ 

ইহান্তে তাহার! নিষ্জষেদের উপর উহার শাস্তি টানিয়। আনিতেছে 
এবং দ্বিগুণ শাস্তির পাজ হইতেছে ।--রুঃ, মাঃ, ১৬১*। , 

(৭৯) এক্লে খোদ! গ্রস্থধারি বিদ্বানগণকে বলিতেছেন, 

হে গ্রশ্থধারিগণ, তওরাত ও ইঞ্জিলের যে আয়তগুলিতে হজরত 
মোহম্মদ (ছাঃ )এর নবুয়ত ও ইছলাম ধর্শের সত্যতার কথা! 

উল্লিখিত হইয়াছে, তোমরা মুছলমানগণের সাক্ষাতে তৎসমস্ত 
অস্বীকার কর কেন? অথচ যখন তোমর। নিজেরা কোন স্থানে 

থাক, তখন ইহার সত্যতার কথ। স্বীকার করিয়। থাক। 

হে গ্রস্থধারিগণ, তোমরা মুস্ছলমানদিগের সাক্ষাতে কোর-আম 

শরিফের আয়তগুলির নিদর্শন হওয়! কেন অস্বীকার করিতেছ ? 
অথচ তভোমর]1 নিজের অন্তর ও বিবেকের নিকট তগুসমুদয় নিদর্শন 
বলিয়। সাক্ষ্য প্রদান করিয়া! থাক। 

হে গ্রন্থধারিগণ, ষে সমস্ত অলৌকিক কার্য্যগুলি হজরত নবি 

(ছাঃ) কর্তৃক' প্রকাশিত হইয়াছে, তোমরা তৎসমস্ত অস্বীকার, 
করিতেছ কেন? অথচ তোমর] ইহ সাক্ষ্য গ্রদান করিয়। থাক 

যে, অলৌকিক কার্য দ্বারা নবিগণের নবুয়ত সপ্রমাণ হইয়া থাকে। 
--কঃ, ২1৭৯৪। 

(৭১) হো গ্রস্থধারিগণ, ভোমর প্রকৃত তওরাতের আয়ত- 

গুলিকে কৃত্রিম কথাগুলির স্থিত কেন মিশ্রিত করিতেছ ? ইহা! 

হাছান ও এবনো-জয়েদের মত। কিগ্বা ভোমরা যুখে ইছলাম 

প্রকাশ করিতেছ, অথচ অন্তবে কপটতা পোষণ করিতেছ কেন ? 

অথব!] দিবসের প্রথম ভাগে মুখে ইছলাম প্রকাশ করিয়া এবং 
উহার শেব ভাগে উছা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লোকদ্দিগকে 
সলোছে নিক্ষেপ করিতেছ ফেন! ইহা এবনো-আব্বাহ ও. 
কাভাদার মত। 
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কিন্ব। হজরত যুদ্ধ ও ইচ্চার উপর ইমান আনি *ত অথচ 

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ )এর ০বুষত অন্বীকার কগি তত 1 

অথবা তোমবা হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর রেঙাদ ৭ সম্ভব 

বিশ্বাস করিয়। থাক, অথচ মৌখিক ও প্রকান্ত ভ. হা 

উপর আসত :খোপ করিতেছে কঞেনেঠ ইহা আবু ৬৮ আবু 

€মোছলেমের মন। 

তঞপরে বলিতেছেন ২. 

(তোমরা তোম;দর তোবগুবিতে যেক্জরত মে।'ল্ম (5) 

গের় নবুখত, ভক্ষণ ও মুসংবদ লিখিত রহিয়াছে *২সমুপয় 

গে'পন কদিতেছে,। অথণ। ঠোমর। অবগত মাছ যে ৪5) সা 

কিন্বা তোমরা জ্ঞান যে, ইহ। তোমাদের হঠকাকিত। ও তিংল! 

ব্যতীত শার ক্িছুঈ নঠে, অথথ তোমর! বিদ্বন্ সন্প্রণা। 5! 

এরাণ করিতেছ কেন? ক্থি তোমর। আবগত খাছ য এছঞ্ধণ 

কাধ/কাখের শান্তির গুরুত্ব অধ হইবে ।--ব: ২৪৯৭ ৪৯৫, 

ক. মা, ১৬১১। | 

৮ম রুকু. ৯ আয়ত। 
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.শুয় পারা তেলকররোছোল-প্ছুর। আলো-এমরান। 8? 

অনুবাদ। 

(৭২) এবং গ্রস্থধারিগণের মধো একদল বলিয়াছেন-- 

তোমর1 যাহ! বিশ্বাসিগণের উপর অবতারণ কর! হইয়াছে, তাহার 

প্রতি দিবসের প্রথম ভাগে বিশ্বীস স্থাপন কর এবং উহার শেষ 

ভাগে উহা! অবিশ্বাস কর, বিশেষ সম্তব'ষে, ভাহার। প্রত্যাবর্তন 

করিবে। 

(৭৩) আর যেব্যক্তি তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করিয়াছে, 

তাহ! ব্যতীত কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিও না, তুমি 

বল, নিশ্চয় দীন আল্লাহতায়ালার দীন, (সুত্বরাং তোমর। ইহা 

অন্বীকার করিও না যে,) তোমর! যাহ! প্রদত্ত হুইয়াছ, অন্য কেহ 

তাহার তুল্য শুদত্ত হয়, কিন্বা। তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের, 

. প্রতিপালকের নিকট পরাভূত করিয়া ফেলে, তুমি বল, নিশ্চয় 

অনুগ্রহ খোদাতায়ালার আয়ত্বাধীনে আছে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা 

করেন, উহ! প্রদান করেন এবং আল্লাহু অসীম দয়াশীল (কিনব 

শক্তিশালী ) মহা-জ্ঞাত1 ৷ 

(৪8) তিনি যাহাকে ইচ্ছ। করেন, নিজের দয়! দ্বায়] বিশেষত্ব 

প্রদান করেন এবং আল্লাহ মহ! অনুগ্রহশালী । 

(৭৫) শ্রস্থধারিদিগের এমন কোন লোক আছে যে, যদি 

তুমি ভাহার নিকট একটী ধনভাগ্ডার গচ্ছিত রাখ, তবে সে উহা 

' তোমাকে, প্রত্যর্পণ করিবে, আর তাহাদের মধ্যে এরূপ লোক 

আছে যে, যদি তুমি তাহার নিকট একটা দীনার গচ্ছিত রাখ, 
ভবে সে উহ! তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবে না, কিন্ত যদি তুমি 

অবিরত উহার সম্বন্ধে তাকাদাঁ-কারী থাক। ইহার কারণ এই যে, 

নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছে যে, আমাদের উপর এই নিরক্ষরদিগের 
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পন্বঃন্ধ কোন গোনাহ নাই এবং তাহার! আল্লাহতায়ালার উপর 

মিথ্যারোপ করিয়া থাকে, অথচ তাহার] অবগত আছে। 

(৭5) ই, যে ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পুর্ণ করিয়াছে এবং 
ভয় করিয়াছে, নিশ্চয় ধন্ম ভীরুদিগকে ভালবাসেন। 

(৭৭) নিশ্চঘ্ যাহার আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার ও 

নিজেজের শপথের পরিবর্তে সামান্ধ মূল্য গ্রহণ করে, তাহারাই 
এই্টরূশ হইবে যে, তাহাদের জন্য পরজগতে কোন অংশ নাই ও 

আল্লাহ তাহাদের সহিত কথ! বলিবেন না এবং কেয়ামতের দিণস 

তাাদের দিকে দৃষ্টিপ:ত করিবেন না ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন 
না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শান্তি আছে। 

(4৮) এবং নিশ্চয়ঠ তাহাদের মধ এরূপ একদল লোক 
আ।ছ ০য, তাহার কেতাব পাঠে রসনাগুলি কুঞ্চিত করিয়া থাকে, 
যেন তোমবর1 উহ। কেতাবের অংশ ধারণ! কর, অথচ উহ। কেতাবের 

অংশ নহে এবং তাহার বলিয়া থাকে যে, উহা আল্লাহতায়ালার 

নিকট হইতে (আগত), অথচ উহা! 'আল্লাহতায়ালাঘ্ নিকট 
হইতে (আগত ) নহে এবং তাহারা আল্লাহতায়ালার উপর 
অসত্যায়োপ করিয়। থাকে, অথচ তাহার! অবগত আছে। 

(৭৯) কোন মনুয্যের পক্ষে উচিত নহে যে. খোদা তাগাকে 
কেতাব, ধর্ম-জঞান ও নবুয়ত প্রান করেন, তগপরে সে লোক- 

দিগকে বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমার বান্দা 

( উপাসনাকারী ) হইয়া যাও বরং যেহেতু তোমরা কেভাব শিক্ষা 
প্রদান কৃরিতেছে এবং ( উহ!) পাঠ করিতেছে, এই হেতু অবিরত 
খোদার আজ্ঞাবাহক বিদ্বান হও। 

(৮) এবং তিনি তোমাদিগকে আদেশ করেন না যে, 

ভোষর ফেরোশতাগণকে ও নবিগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহ কর। 
তোদর! বখন সুছলমান হইয়াছ, ইহার পরে কি তিনি তোমান্দিগকে 
কাফিরির জাদেশ করিতে পারেন? 
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ইউাজ্যচ। 3 
(৭২) হাছান ও ছুদী বলিয়াছেন, খয়বর ও ওরায়ম। পল্লীর 

দ্বাদশ জন র়িুদী ধর্ম-যাজক সমবেত হইয়। পরস্পর়ে বলিলেন যে, 
তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে অস্তারর সহিত নক়ে, বরং মৌখিক 
হজরত মোহাম্মদ ( ছাঃ )এর ধর্মে প্রবেশ কর, দিবসের শেষ ভাগে 

উচ্হার উপ4 অশিশ্বাসী হওয়ার কথ প্রচার করিয়া বল, আমর 

আমাদের ধশ্মগ্রন্থগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং আমাদের 

বিদ্বান্ মণ্ডলীর সাত পরামর্শ করিয়াছি, ইহাতে আমর দেখিয়াছি 

যে, মোহাম্ম সেই প্রতিশ্রুত নবী নহ্েন, আমাদের নিকট তাছার 
অসত্যত। ও তাহার ধর্মের অসারত! প্রকাশিত হষ্টয়াছে। যখন 

তোমরা এই কার্য্য করিবে, তখন ত্ীা্ার ছাহাবাগণ নিজেদের 

ধর্মে সন্দিহান হইয়া বলিবেন, নিশ্চয় তাহার গ্রস্থধারী সম্প্রদায়, 

তাহায়াই এতৎসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ, স্ৃতরাং তাহারা নিজেদের 

ধশ্দ ত্যাগ করিয়া তোমাদের যিদ ধন্ধের দিকে প্রত্যাবর্তন 

করিবেন। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

মোজাহেদ, মোকাতেল ও কলবি বলিয়!ছেন, ₹হঙ্ধরত নবি (ছাঃ) 

মদিনা শরিফে আগমন পূর্বক বয়তুল মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিয়! 
নামাজ পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে যিহুদীরা আনন্দিত হইয়া হজরত 
নবি (ছাঃ )এর তাহাদের দলভুক্ত হওয়ার আশ! করিতে লাগিল। 
যখন আল্লাহ তাহাকে কাবার দিকে সুখ করিয়া! নামাজ পড়িতে 

আদেশ করিলেন, উহ! জোছরের সময় ছিল । তখন কা'ব-বেনেল 
আশরাফ নিজের সঙ্চরগণকে বলিলেন, তোমর]1 হজরত মোহম্মদ 

(ছাঃ) এর উপর কাব! সম্বন্ধে যাহ। নাছেল হইয়াছে, তাহার 
উপর ইমান আন এবং দিবসের প্রথম ভাগে সেট দিকে ফিরিয়। 

নামাজ পড় এবং দিবসের শেষ ভাগে তোমাদের কেবল! বরতুল 
মোকাদ্দছের দিকে সুখ করিয়া নামাজ পড়, তাহা “হইলে 

স৮৫৯ 
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মুছলমানের! সন্দেছে নিক্ষিপ্ত হইয়। মোরতাদ্দ হইতে পারে, ষেই 
সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল । 

আয়তের অর্থ এই যে, একজন গ্রন্থধারি নিজেদের কতক 

লোককে বলে, ঘষে কোর-আন মুছলমানগণের উপর নাজেল 

কর! হইয়াছে, তোমর1 দিবসের প্রথম ভাগে উহার উপর ইমান 

প্রকাশ কর এবং দিবসের শেষ ভাগে উহ। অবিশ্বাস কর, তাহ! 

হইলে মুছলমানগণ আমার ধর্মের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারে। 

£ মাই, ১৬১১, কঃ, ২8৯৫1৪৯৬। 

(৭৩) সমস্ত তফছিরকারক বগিয়াছেন, ইহ। ইনুদীদিগের 
কথার শেষাংশ, এমাম রার্ধি বলেন, এই অংশের ছুই প্রভার অর্থ 
হইতে পারে 3. 

(১) এই যে, হে য়িজ্দী সম্প্রদায়, যে নবী তোমাদের 
তওরাতের শরিয়তের অনুনরণ করে এবং উহা! সমর্থন করে, 

কেবল তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর যিনি তওরাতের 

আহুকামের কোন অংশ পরিবর্তন করেন, তাহার উপর বিশ্বাস 

স্থাপন করিও না। 

(২) এইষে, পৃর্বরবাক্ত আয়তে দিবসের প্রথম ভাগে ইমান 

আনিতে ও শেষ ভাগে উহ! অস্বীকার করিতে বল! হইয়াছে, 
এইরূপ ইমান আনার উদ্দেশ্ট এই যে, নিজেদের ধশ্মাবলস্থিগণকে 

নিজ ধশ্মে রক্ষা কর! কলে ইহ। কর। হইয়াছে । কেনন। প্রত্যেকে 

কল্পনা করিয়া থাকে যে, নিজের অনুগামিগণকে নিজের ধর্শে 

স্থির-্প্রতিজ্ঞ রাখে। 

তশপরে আল্লাহ বলিতেছেন 7-- 

“নিশ্চয় দীন আল্লাহর দীন হইতেছে ।” 
. য়িছদীরা। বলিত, ভাছারা ষে মতের আছে, তাহাই প্রকৃত 
দীন। আল্লাহ তহুত্বরে বল্গিতেছেন, ভাহাদের মত আল্লাহতায়ালার 
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জনক দিন হইয়াছে, কেনন।? আল্লাহ উহার আদেশ করিয়াছেন, 
উহ্বার দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার আম্ুগত্য শ্বীকার 
কর! ওয়াজেব করিয়াছেন, প্রকৃত ব্যাপার যখন ইহ। হইতেছে, 

তখন যদি ইহার পরে তিনি অন্য বিষয়ের আদেশ করেন, অগ্য 

বিষয়ের দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং অস্ত বিষয়ের আনুগত্য 

স্বীকার করিতে বলেন, তবে উহ প্রথম দীনের বিপরীত হইলেও 

দীন হইবে এবং উহার অনুসরণ করা ওয়াজের হইবে। প্রথমোক্ত 
অংশের প্রথমোক্ত মন্দের হিনাবে এইরূপ ব্যাথ্য। করা হইয়াছে। 

দ্বিতীয় প্রকার মর্নের হিসাবে এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে--নিশ্চয় 

দীন আল্লাহতায়ালার দীন, আর যখন তোমরা উহা! গ্রহণ 

করিয়াছ, তখন উহা নষ্ট করিতে তোমাদের এই হর্ববল চক্র 

কার্যকরী হইবে না। 

৮ ১১০৯) ৯) ৬ ৯৭ ভ৪৫ ও ইহার মর্ম অতি 
জটিল, ইহা খোদার কালাম হইতে পারে, কিস্বা রিহুদিদিগের 

কথার শেষাংশ হইতে পারে। যদি খোদার কথ! হয়, তবে 

এইরূপ অর্থ হইবে 7-- 
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5) 4০০০৬ ০৮০০০] প৯ এসএ পক 

কট ৮৪০ ৮5১ [51455 ৮ এ 

*( যখন আল্লাহর “দীন? “দীন” হইতেছে ) তখন তোমরা ইহ! 
অস্বীকার করিও না যে, তোমরা যে দীন প্রদত্ত হইয়াছ, সেইরূপ 

প্ীন তোমাদের ব্যজীত অন্ত কেহ প্রদত্ত হইতে পারে, কিন্বা 

তাহার! ( উক্ত যুছলমানগণ দি তোমরা তাহাষ্চের উক্ত দীন 
গ্রহণ ন1 কর, তবে) তজ্জপ্ত তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের 

নিকট পরাভূত ( নিরুত্তর ) করিয়৷ দিবেন।” 
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কিন্বা ৬০৯ শকের অর্থ বর্ণনা 441 ৬৬১৯ শব হইতে বদল, 

হইবে, এক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ হইবে __ 

০ 4 ০55 40 ৩ 0 ৮95 এস ছে ও 
৬৩৪১৮ ০4৪৪ 2৯ ১৪০০ ৮1 025 552 ৬62 ০ ৩৫৩ 

৮/৯/ । ৫৯ ৮৮.) 8৪ ১5৫%/ £)%৯ (9৯52 ৮5058 ঠঁ9 

গু ৩)/৪ (411 ৩8294 ৮5 ১) এ (৮৪7 ৪৮ 835 

“তুমি বল, হে মহম্মদ, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ- 
তায়ালার বর্ণন। এই যে, তোমরা (মুছলমানগণ) যে দীন প্রদত্ত 

হইয়াছ, তত্তল্য দীন কেহই প্রদত্ত হইবে না, উহ দীনে-ইছলাম-_ 
যাহা সমস্ত দীন অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতম । আরও এই য়িহ্ীগণ 
তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরজগতে পরাভূত 

করিতে পারিবে না, কেননা পরন্গগতে তাহাদের সমক্ষে প্রকাশিত 

হইবে যে, নিশ্চয় ভোমরা সত্যপরায়ণ এবং নিশ্চয় তাহারই ভ্রান্ত ।” 
তৃতীয় প্রকার অর্থ এই +-_ 

৬০০৬ ৭ ০৬/গ০৪০০ ৩8 এা 52 4) ১৪4৪ ৬ 

ক ৮৯০ ৮ 5৫5 পিখি) ৯০ 
"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার বর্ণন! এই যে, তোমরা হে যিহ্ছদিগণ, 

ষে ধর্ম প্রদত্ত হইয়াছ, তোমাদের ব্যতীত অন্ত কেহ তত্তল্য খর্্দ 

প্রদত্ত হইতে পারে, কিম্বা তাহার! তোমাদিগকে তোমাদের প্রতি- 

পালকের নিকট দোষীরূপে উপস্থিত করিতে পারে, তখন তাহাদের 

সাপক্ষে তোমাদের বিপক্ষে বিচার যীমাংস! কর। হইবে। 

আর যদি উহ গিক্দীদিগের কথার শেষাংশ হয়, তবে এইরূপ 

অর্থ হইতে পারে ।+-- 
53 ঠা ৮2 ০ ১০৬ ০০ (9 ০২ ৮০৬০হ 12855 

৬০ 91 4৪ ৩%৮১1৩৩ লিজিউ০) 2) 2 লিতিিও 
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4৮০01 5) ঠা 5853 52 পেত ত ০৫০ ঞা পাও 
১১9 003 2১ এ 840 ৬৯০০০] ৬৪১ ১১ ০৯১৪. 

১৪৯) চিত 5১০০ ঞ্া ৩))১ ৮৯১০০৪ 4) ৬৮৪ 

০০ ২৯৯৯০ 87 পঠিত ৩৪০৯০ এ ভতিশটা 
& ১2০03 4 ১০৪ (5১512 9 

“তোমাদের ধর্পের তুল্য ধর্ম অন্তকে প্রদত্ত হইতে পায়ে, 

তোমাদের এই বিশ্বাসটা তোমাদের স্বধর্শামবলম্বিগণ ব্যতীত অন্ধ 

কাঙ্ঠারও নিকট প্রকাশ করিও না, যুছলমানগণ তোমাদের প্রদত্ত 

কেতাবেব স্ঠায় যে আল্লাহতায়ালার কেতাব প্রদত্ত হইয়াছেন, 

তোমাদের এই বিশ্বাসটী সংগোপনে রাখ এবং তোমাদের স্বধর্ম।- 
বলম্থিগণ ব্যতীত না মুছলমানগণকে প্রকাশ করিবে, না 

মোশরেকগণকে প্রকাশ করিবে, নচেৎ প্রথমোক্ত বাকিদের 

ইমানের দৃঢ়তা! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ও শেষোক্ত বাক্তিরা ইছলামের 

দিকে আকৃষ্ট হইয়! পড়িবে ।? 

এমাম রাজি এই অর্থ দুর্বল বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। 

০৯) শব্দের মুল অর্থ আধিক্য, তণপরে উপকার ও পরোপকার 

অর্থে ব্যব্হাত হইয়াছে। এই আয়তে যে ০ শব্দ উল্লিখিত 

হইয়াছে, উচ্বার মর্দ কি? | 

এবনো-প্বোরাএজ উহার মর্ঘ ইছলাম বলিয়াছেন, অন্যান্য 

বিহ্বানগণ উচ্ভার মল্ঘ্ নবুয়ত ও রেছালাত বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন । কেহ কেহ উহার অর্থ দলীল প্রমাণ, কিনব! দীন ও 

হুনইয়ার সম্পদ বলিয়াছেন । এমাম রাজি বলিয়াছেন, রিহুদীর। 

বলিয়াছিল যে, তাহাদের চ্চায় কেতাব, ব্যবস্থা ও নবুয়ত অন্ধ 
কেহ পাইতে পারে না। খোদ উহার প্রতিবাদে বলিতেছেন; 
তুমি বল, নিশ্চয় অনুগ্রহ স্বরূপ নবুয়ত ও য়েছালাতের মাঙ্গিক 
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জাল্লাহ, ভিনি যাহাকে ইচ্ছ! করেন, উহ! প্রদান করেন। বরং 

উহার শ্রেষ্ঠ অংশ প্রদান করিতে পারেন, আল্লাহ দয়া কিন্বা 
শক্তিতে অসীম, বান্দাগণের হিত সম্বন্ধে কিম্বা কোন্ ব্যক্তিকে 
রেছালাত প্রদান করিতে হইবে, তংসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ।--কঃ, 
২1৪৯৬1৪৯৭, রুঃ) ১.৬১২।৬১৩। 

(৭৪) আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন, শ্রেষ্ঠতম রেছালাত, 
ইছলাম ও কোর-আন প্রদান করিয়া বিশেষত্ব প্রদান করিয়। 

থাকেন, আল্লাহ মহ] অন্ুগ্রহশালী। 

(৭৫) 33 “কেস্তার' শব্দের অর্থ ১২ শত আওকিয়া। হজরত 

এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উহার অর্থ গরুর চণ্ম পূর্ণ পরিমাণ অর্থ 

বলিয়াছেন । কেহ কেহ উহার অর্থ ১০ লক্ষ দীনার বিস্বা। দের, 

বলিয়াছেন। এই স্থানে উহার অর্থ বু অর্থ। 

)৩৬১ দীনার ইহা! ২৪ “কিরাত'কে বল। হয়, প্রত্যেক কিরাত 

৩ যবে হয়। ৭২ যবের ওজন পরিমাণ আরবি মুদ্রাকে দীনার 
বলা হয়। 

এবনে আবি হাতেম, পীর মালেক বেনে দীনার কর্তৃক বর্ণনা 

করিয়াছেন, দীনার শব ৬১ দীন ও ১৩ "নার (অগ্নি) হইতে 
গৃহিত হইয়াছে, ইহার ইশারা এই যে, যদি তুমি ন্যায়ভাবে 
উহ! উপাজ্জন কর, তবে ভোমার পক্ষে উহ] দীন হইবে, আর যদি 

তুমি উহা অন্যায় ভাবে উপাঙ্জন কর, তবে তোমার পক্ষে অগ্নি 

হইবে। আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, ইহ। শব্দের ধাতুগত অর্থ 
নহে। 

এই স্থানে দীনার শবের মর্ম সামান্য অর্থ। 
হজরত এবনো-আববাছ (রাঃ) বলিয়াছেন) এক ব্যক্তি হজরত, 

আবছুল্লাহ বেনে ছালামের নিকট ১২ শত “আওকিয়া, স্বর্ণ গচ্ছিত 

রাখিয়াছিল, তৎপরে তিনি উহা? মালিককে ফেরত দিয়াছিলেন, 
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আর এক ব্যক্কি ফানছাছ বেনে আজুরার নিকট একটী দীনার 
গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সে উহ! অস্বীকার করিয়াছিল, সেই সময এই 
আয়ত নাজেল হইয়াছিল । | 

এমাম রাদ্ধি বলিয়াছেন, এই আয়তে বুঝা যায় যে, খোদ! 
মন্নুষ্যদিগকে হই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম বিশ্বাসভাজন, 
দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতক, যে য়িহুদীর! মুছলমান হইয়াছে, তাহার! 

বিশ্বাসভাজন, আর যাহারা এখনও উক্ত মত ত্যাগ করে নাই, 
তাহারা বিশ্বাসঘাতক। 

দ্বিতীয়, খবীষ্টানগণ বিশ্বাসভাজন, আর য়িহুদীর1 পরস্বাপহরণ- 

কারী বিশ্বাসঘাতক, কারণ তাহাদের মত এই যে, বিপক্ষদিগকে 

হত্যা করা হালাল ও তাহাদের অর্থ দম্পদ যে কোন প্রকারে হউক 

আত্মসাৎ করা জায়েজ। 

আয়তের অর্থ এই যে, কতক আহলে-কেতাব এবপ আছে যে, 

যদ্দি তুমি তাহাদের নিকট বহু অর্থ কিম্বা ধন ভাগু:র গচ্ছিত রাখ, 

তবে তাহার! উহ1 তোমাকে ফেরত দিবে । পক্ষান্তরে তাহাদের 

মধ্যে এরূপ কতক লোক আছে যে, যদি তুমি তাহাদের নিকট 

সামান্য অর্থ, এমন কি একটা 'দীনার' গচ্ছিত রাখ, তবে তাহার! 
উহ1 ফেরত দিবে না, কিন্তু যদি তুমি অবিরত নাছোড় গবস্থায় 

বাঁকৃবিত্তণ্ড ও তাকাদ। করিতে থাক, তবে উহা! ফেরত দিতে পারে। 

ছোদ্দি এই অংশের অর্থে বলিয়াছেন, যদি তুমি তাহার নিকট 

অবিরত দগায়মান ও উপস্থিত থাকিতে পার, তবে তোমার প্রদত 

টাকা স্বীকার করিবে, কিন্ত যদি তুমি তাহাকে অবকাশ প্রদান কর, 
তবে সে অস্বীকার করিয়। ঝসিবে। 

তৎপরে আল্লাহ বলিতেছেন 7 

“তাহার যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহার কারণ একট যে, 

তাহারা বলিয়া থাকে যে, আমর! নিরক্ষর আরবিদিগের যে টাকা 
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কড়ি করারত্ত করিয়াছি, উহাতে আমাদের উপর কোন দোষ, 

লাঞ্চন! ও ছুর্ণাম আসিতে পারে না। 

এমান রাজ বলিয়াছেন, তাহার] নিজেদের ধর্পে অভিরিস্ত 
গোঁড়া ছিল, এক্ট ছেতু তাহার! বলিত যে, বিধম্মি দগকে হত্যা! 
কর! এবং যে কোন উপায়ে হউক, তাহাদের অথ আত্মসাৎ কর! 

হালাল। 

রিুদীরা বলিত, আমর। খোদার পুত্র ও প্রিয় পাত্র, আমাদের 
ভিল্ল সমন্তঞ্লাক আমাদের দাস, এক্ষণে যদি আমরা দাসদিগের 

অর্থ আত্মসাৎ করি, তবে আমাদের উপর কোন দাবি দাওয়। 

চলিতে পারে না। 

এক গ্ওওয়াএতে আছে," ফিহুদীর1 ইছলামের পুর্ব অজ্ঞতার 

যুগে কতকগুলি লোকের সহিত ক্রয় বিক্রয় ও আদান প্রদান 

করিত। ষখন তাহার! ইছলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া উক্ত যিদ. 

দিগের নিকট নিজেদের প্রাপ্য টাক! কড়ি তাকাদ। করিলেন, 
তখন তাহারা বলিল, আমাদের উপর তোমাদের কোন হুক নাই, 

কেননা তোমরা নিজেদের ধন্ম ত্যাগ করিয়াছ। 

কলবি বলিয়াছেন, গ়িছুদীর। বলিত, সমস্ত টাক! কড়ি 

আমাদের, আরবদের হস্তে যে টাকা-কড়ি আছে, তাহাও আমাদের, 

কেনন1 তাহার অত্যাচার করিয়া উহ! আমাদের নিকট হইতে 

কাড়িয়! লইয়াছিল, এক্ষণে আমর] তাহাদের টাক কড়ি কাড়িয়! 

লইলে কোন দোষ হইবে না। 

হজরত এবনো-আব্বাছকে এক ব্যক্তি বজিয়াছিল, আমরা 

যুদ্ধকালে জিশ্মি (আশ্রিত) কাফেরদিগের মুগি ও ছাগল 
পাইয়। থাকি, আমরা বলিয়া থাকি, ইহ! গ্রহণে আমাদের 

কোন দোষ হইবে না। হজরত এবনো-আববাছ বলিলেন, 

তোমাদের এই কথা, যেরূপ. আহলে-কেতাব সম্প্রদায় বলিয়াছিল, 
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মিরক্ষর আরবদিগের অর্থ সম্পত্তি গ্রহণে আমাদের কোন দোষ 

নাই। কিন্ত ভোমরা জানিয়া রাখ যে, যখন তাহারা জিজউয়া 

কর দিয়! থাকে, তখন তাহাদের সম্মতি ব্যত্বীত তান্বাদের অর্থ 

আত্মসাৎ করা ছালাল নহে। 

তশপয়ে আল্লাহু বলিতেছেন ;স্" 

য়িছদীর1 বলিত, তওরাত কেতাবে আছে, বিপক্ষদিগের সহিত 

বিশ্বাসঘাতকত।! করা ও তাচাদের গচ্ছিত দ্রব্য তাহাদিগকে 

প্রত্যর্পণ না করা জায়েজ আছে। আল্লাহ বলেন, তাহার এই 

সম্বন্ধে খোদার উপর অসত্যারোপ করিতেছে, অথচ তাহারা ইহা 

জানে যে, তাহারা মিথ্য। কথ। বলিতেছে, আর ইহাও জানে যে, 

গচ্ছিত হরণ করা হারাম এবং গচ্ছিত হরনঝারীর কি গোনাহ, 

তাহাও জানে কঃ, ২৪৯৮-৫*০) রুঃ) মাত, ১৬১৩, দৌঃ) ২1৪8, 

এঃ ত2, ৩২০৬২০৭। 

( ৭৬). এই আয়তের দুষ্ট প্রকার অর্থ হইতে পারে ৮ 

(১) এই যে, হঁ,, নিরক্ষর আরবদের অর্থ আত্মসাং 

করিলেও তাহাদের গচ্ছিত হরণ করিলে গোনাহ হইবে, যে 

ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং গচ্ছিত নষ্ট করিতে ভয় 
করে, সেই ব্যক্তি ধর্মভীরু, আর খোদা ধন্মভীরুদিগকে ভাজ- 

বাসেন। ূ 

(২) এইযে. হিহুদীর1 বলিয়াছিল, যেহেতু আমরা খোদার 

প্রিয়পাত্র, এই ঠেতু নিরক্ষর আরবদে- সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 
করিলে, গোনাহ হইবে না, ততুত্তরে আল্লাহ বলিতেছেন, হা, যে 

ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং গচ্ছিত হরণ করা হইতে 
বিরত হয় সেই ধশ্মভীরু হইবে, আর আল্লাহু 'ধর্মভীরুদ্দিগকে 

ভালবাসেন, কাজেই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও গচ্ছিত হরণকারী দল 
খোদার প্রিয়পাত্ত হইতে পারে না ।--কঃ, ২৫০০ । 

সিটি ডি 



৪৭৪ কোর-আন শরিক 

এরনো-জরির ও খতিব শেরবিনি বলিয়াঞ্কেন, অঙ্গীকার পূর্ণ 
করার অর্থ এই যে, আল্লাঙতায়াল! তওরাত কেতাবে য়িষ্ুদী- 

দিগকে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও তাহার শরিয়তের উপর ইমান 

আনার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, গচ্ছিত ফেরত দিতে ও 
অন্যান্ত আদেশ নিষেধ পালন করিতে হুকুম করিয়াছিলেন, তৎ- 

সমুদয় মান্ত করার কথা বলা হইয়াছে । 
১7১ শঙ্ষের অর্থ যেব্যক্তি আল্লাহতায়ালার শাস্তির ভয়ে 

কোফর ও যানতীয় গোনাহ হইতে বিরত হইয়াছে। 
হজরত এবনো-আববাছ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শেরক ( অংশী- 

বাদিত। ) হতে বিরত হইয়াছে। 

খতিব উহার অর্থে লিখিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহতায়ালার 

ভয় করিয়া সমস্ত গোনাহ ত্যাগ করিয়াছে এবং সমস্ত এবাদত 

কার্য করিয়াছে ।-_-ছেঃ, ১২২১, এ২, জঃ ৩২০৭1২০৮। 

(৭৭) এই আয়ত নাজেল হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটা রেওয়াএভ 
উল্লিখিত হইয়াছে 7 

(১) একরামা বলিয়াছেন, যিছদী ধর্মযাজকগণ তওরাতে 

হজরত মোহপ্মদ (ছাঃ )এর আগমন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হউয়াছিল, তাহ! তাহারা গোপন করিয়া নিজেদের হস্তে অন্য 

কিছু লিখিয়া হলফ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা খোদার 

কালাম_উদ্দেস্ট এই যে, সা ধারণের! তাহাদিগকে উপহার ও 

উৎকোচ যাহ! প্রদান করিয়! থাকে, তাহার পথ যেন রুদ্ধ ন। 
হইয়। হায়। 

(২) হাছান বলিয়াছেন, ঘে য্িহুদীর! দাবি করিয়াছিল, 

যে, আরবদের অর্থ মাত্মসাৎ করিলে কোন দোষ হইবে না, ইহা 

ভাহারা নিজেদের হস্তে লিখিয়া খোদার অবতারিত কালাম, 

হওয়ার হলফ করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা নাজেল 
হইয়াছিলু। 
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(৩) এবনো-জোরাএভ বলিয়াছেন, আশয়াছ বেনে কয়েছ 
এবং তাহার করিয়াদী জনৈক যিশ্্দী একখণ্ড জমির সম্বন্ধে নবি 
(হাঃ )এর নিকট বিচারশ্প্রার্থী হইয়াছিল, জমিটা ফরিয়াদীর 
ছিল, কিন্তু আশয়াছের দখলে ছিল। ইহাতে হজরত ফরিয়াদীকে 
প্রমাণ উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন । সে বলিল, আমার 

প্রমাণ নাই। তখন হজরত আশয়াছকে হলফ করিতে হুকুম 

দিলেন। সে হলফ করার ইচ্ছা করিল, এমতাবস্থায় এই আয়ত 

নাজেল হইয়াছিল। তখন আশয়াছ হলফ করিতে অস্বীকার 
করিয়া! তাহার হক (স্বত্ব) বঙ্গিয়। স্বীকার করতঃ তাহাকে উক্ত 

জমি ছাড়িয়া দ্রিয়াছিল এবং উহ্থার সঙ্গে নিজের অনেক জমি 

এই ভয়ে তাহাকে প্রদ্দান করিয়াছিল যে, অজ্ঞাতসারে তাহার 

কোন হক ইহার দখলে থাকিয়া যাইতেও পারে। 
(৪) মোজাহেদ বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি নিজের দ্রব্য 

অধিক মূল্যে বিক্রয় উদ্দেশ্টে মিথ্যা! হলফ করিয়াছিল, তাহার 
সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

(৫) আদি বলিয়াছেন, আবদান ও এমরায়োল-কয়েছ এক 
খণ্ড জমি সম্বন্ধে হজরত নবি '( ছাঃ)এর নিকট বিচার-প্রার্থী 
হইয়াছিল। হজরত আবদানকে প্রমাণ ( সাক্ষীঘয় ) উপস্থিত 

করিতে বলিলেন, ইহাতে সে বলিল, আমার কোন সাক্ষী নাষ্ট। 
হজরত এমরায়োল-কয়েছকে হলফ করিতে বলিলেন, ইহাতে 
আবদান বলিল, যদি সে হলফ করে, তবে আমার জমি লইয়া 
যাইবে। হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন যুছলমান ভ্রাতার 
স্ব্ব আত্মসাৎ করা উদ্দেশ্টে মিথ্যা হলফ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ- 
ভায়ালার নিকট তাহার রাগান্বিত অবস্থায় কিম্বা নিজের হস্ত 

কণ্তিত অবস্থায় উপস্থিত হইবে। এমরায়োল-কয়েছ বলিল, 
ইয়া! বাছুলুল্লাহ, যে ব্যক্তি পরের স্বত্ব ত্যাগ করে, তাহার কি 



6৭৬ কোর-জান শরিফ 

হইবে 1 হজরত বলিলেন, তাহার জগ্ত বেহেশত হইবে। তখন 

এমরায়োল-কয়েছ বলিল, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিতেছি। 
আমি উক্ত জমি পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময় এই আয়ত 

নাজেজ হইয়াছি। 

আল্লামা আলুছি বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন 

একী আয়ত নাজেল হওয়ার একাধিক কারণ হইতে পারে। 
হাফেজ এবনো-হাজার বলিয়াছেন, প্রত্যেক কারণের জন্য 

নাজেল হওয়া! সম্ভব, কিন্তু চতুর্থ রেওয়াএতটা ছহিহ বোখা শীতে 
উল্লিখিত হইয়াছে, এই রেওয়ারতটা সমধিক গ্রহণীয়, কিন্ত 

বায়ানোল-কোরাণে আছে, এবনো-জরিরের অন্ঠান্ত রেওয়াএত 

আয়তের অর্থের সহিত সমধিক মিল রাখে । 

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়ত একই কারণে নাজল হইয়। 

থাকে, কিন্ত হজরত নবি (ছাঃ) আয়তের ব্যাপক অর্থ লইয়া 

অস্কান্ত সৌসাদৃশ্ঠ-সম্পন্ন স্থলে উহ্া৷ পাঠ করিতেন, ইহাতে "শ্রাতা 
সেই স্থলে উহ! নাজেল হওয়ার ধারণা! করিয়া লইয়া থাকে । 

আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকারের অর্থ আল্লাহতায়ালার আদেশ, 

কিন্বা যে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর! ওয়াজেব, তওরাঁতে হজরত নবি 
€হাঃ)এর সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রত্তি আছে, তাহাও ইহার অন্তর্গত । 

হলফ বলিয়! মিথ্যা হলফ মণন্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। 

আয়তের অর্থ এই-.যাহার। খোদাতায়ালার অঙ্গীন্তার ও 

মিথ্যা হলফ দ্বারা সামান্য বিনিময় কিন্বা উংকোচ গ্রঙণ করে, 

আখেরাতে তাহারা ছওয়াবের কোন অংশ প্রাপ্ত হইবে না। 

খোদ] তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না__অর্থাৎ তাগ্াদের উপর 

কোপাস্িত'হইবেন, তাহাদের নিকে অনুগ্রহ্থের দৃষ্টি করিবেন না, 
র্থাৎ তাহাদের কোন উপকার করিবেন না, তাহাদিগকে গোনাহ 

কার্যে কলুষরাশি হইড়ে. পবিত্র করিবেন না-_ অর্থাৎ ক্ষমা না 
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করিয়া শাস্তি প্রদান করিবেন কিবা তাহাদের মুখাতি করিবেন 

না এবং তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বার? শাস্তিগ্রন্ত করিবেন । 

১১ ২৫১৫২, রঃ) মাত) ১৬১৪, দোঃ, ২৪৪৪৫, এই, ত+, 

৩২৮২*৯। 
(৭৮) নিশ্চয় একদল গ্রন্থধারি আচে--যাহারা কেতাব 

পড়িতে নিজেদের রসনাকে বক্র করিয়াথাকে। ইহার অর্থে 

কাফ ফাল বলিয়াছেন, তাহার! শবগুলির আকার, একার, ও”ার 

এরুপ ভাবে পরিবর্তন করিয়া থাকে যে, উহাতে অর্থের পরিবর্তন 

হইয়া ষায়। হজরত এবনো-আবৰাছ (রাঃ) উচ্ভার অর্থে বালন, 

তাহারা হজরত মোহম্মদ ( ছাঃ )এর লক্ষণগুলি পরিবর্তন করিয়া 

একখানা কেতাব লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে এবং উহার সহিত উত্ত 

কেতাবখান1 যোগ করিয়া থাকে- যাহাতে হজরত ( ছাঃ )এর 

প্রকৃত লক্ষণ উল্লিখিত আছে । 

ভাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, তোমর! উক্ত পরিবন্তিত মর্ম কিন্ব। 

কাকে খোদার কেভাবের অংশ ধারণা করিবে, অথচ উহ। 

কেতাবের অংশ নহে, তাহার! বলিয়া থাকে যে, উহা! আল্লাহ্- 

তায়ালার নিকট হইতে আগত, অথচ উহা আল্লাহতায়ালার। 

উপর মিধ্যারোপ করিয়া থাকে, অথচ তাহার অবগত আছেষে, 

তাহার! মিথ্যাবাদী, কিনব তাহারা ইহার শাস্তির বিষয় অবগত 

আছে। 

এমাম রাজি আয়তের প্রথমাংশের তৃতীয় এক প্রকার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তওরাতের যে আয়তগুলিতে হজরত নবি ( ছাঃ)এর 

নবুয়তের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহ! বুঝিতে সুক্ষ গবেষণ। ও 
গাঢ় চিন্তার আবশ্যক, যিহছদী বিদ্বানের৷ নানাবিপ্ন বিভীষিক! 

উৎপাদক প্রশ্ন করিয়। শ্রোভাদের উপর তৎতসমুদয় অতি জটিল 
ও সমস্থাপূর্ণ করিয়া! ফেলে এবং তাহার! বলিত, এই আয়তগুলির.] 
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অর্থ আমরা যাহ) বর্ণনা করিতেছি, তাহাই সত্য, তোমরা যাহ! 

বর্ণন। করিতেছ, তাহ! সত্য নহে। 
এবনো-জরির বলিয়াছেন, মোজাহেদঃ কাতাদ।, রবি, একনো- 

আব্বাছ ও এবনো-জোরাএন্র উহার অর্থে বলিয়াছেন, তাহার! 

তওরাতের শব্দ পরিবর্তন ও যোগ-বিয়োগ করিয়া]! উঠ] খোদার 

কালাম বলিয়! প্রকাশ করিত। আল্লামা আলুছি লিখিয়াছেন, 
হজরত এবনো-আববাছ বলিয়াছেন, এই আয়তটা য়িছদী ও 

ধীঙ্টানদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, তাহারা তওরাত ও ইঞ্জিল 
উভয় কেতাব পরিবর্তন করিয়া নিজেদের কল্পিত মত উভয় গ্রন্থে 

ধোগ করিয়াছেন। 
আর একাধিক লোক বলিয়াছেন, কা”ব, মালেক, হোয়াই, 

আবু ইয়াছের, শো'বা ও শারের এই যিদীগণ তওরাতের হজরত 

নবি (ছাঃ) এর নবুয়ত সংক্রান্ত আয়তগুলি পরিবর্তন করিয়া 

ফেলিয়াছেন। বিদ্বান্গণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন যে, 

তওরাতে কল্িত শর যোগ করা হইয়াছে কিনা? একদল 

বলিয়াছেন, উহাতে শব্দ যোগ করা হয় নাই, কেনন৷ অহাব 

ঘেনে মোনাব্বাহ বলিয়াছেন, তওর়াত ও ইঞ্জিল যেরূপ নাজেল 

কর। হইয়াছিল, সেইরূপ আছে, এতছ্ভয়েয় একটী অক্ষর 

পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু তাহার! উহার অর্থ পরিবর্তন করিয়! 

ভ্রান্ত হইয়াছে । আর কতকগুলি কেতাব লিখিয়৷ উহ! খোদার 

কালাম বলিয়া! প্রকাশ করিত, বিস্ত উহা! তওরাত ও ইঞ্জিলের 

অংশ নহে। 

আরও হজরত নবি (ছাঃ) যিদীদিগকে নিরুত্বর কর! উদ্দেষ্ট্ে 

তওরাত পেশ করিতে বলিতেন, কিন্তু তাহার উহ? পেশ করিত 

মাঁ। যদ্দে উহ! পরিবর্তিত হইত, তবে তাহার! উহা পেশ করিত ও 

হজরত উদ্ত। কথ! বলিত্েন ন1। 
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আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, ভাহার] উক্ত কেতাবগুলিতে 

পরিবর্তন করিয়াছেন এবং কোর-আন শরিফের স্পষ্ট স্পষ্ট নেক 

আয়ুত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। যখন তওয়াতের নোছখ। 

(পাণ্ডুলিপি) অতি অল্পই ছিল, সেই সময় কতিপয় লোকের 

তওরাত পরিবর্তন করা অসম্ভব ছিল না। আর হত্বরত যে বিষয়ে 

তাহাদের সহিত তর্ক করিয়া তওরাত উপস্থিত করিতে বলিয়।- 

ছিলেন, সে বিষয়ে উহা! পরিবন্তিত হইয়াছিল না, হজরত ইহ! 

আল্লাহ কর্তৃক অবগত হুইয়৷ উপরোক্ত প্রকার কথা বলিয়াছিলেন। 
অহাব-বেনে-মোনাববাহ ইহার পুর্ণ তদন্ত না করিয়া এইরূপ মস্তব্য 

প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তওরাত ও ইঞ্জিল অবিকৃত অবস্থায় 

থাকিত, তবে এত্বছ্ুভয়ের মধো শত শত স্থলে ভিঙ্ন ভিন্ন ভাব 

পরিলক্ষিত হইত না, ইহার বিস্তারিত বিবরণ মধ্্রণীত খীষ্টানি 

রদ পুস্তকে পাইবেন। 

এন্থলে কয়েকটা দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করা হইতেছে ?_ 
মথির ২৭।৩৮।৪৪ পদে আছে 7; 

৩৮। *তৎকালে ( যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া কালে ) তাহার বাম 

ও দক্ষিণ ঢুই পার্থে হুইজন দন্থা তাহার সঙ্গে ত্ুশারোপিত হইল। 

8৪। আর যে ছুই জন দস্থ্য তাহার লঙ্গে ক্রুশারোপিত 

হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপে তাহাকে ধিকার দিল।* 
পক্ষাস্তরে লুকের ২৩৩৯--৪৩ পদ 7 

৩৯, অপর (ক্রুশে) টাঙ্গান সেই ছু্ষম্ম-কারিদ্বয়ের মধ্যে একজন 

তাহাকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি নাকি খৃই ? তবে আপনাকে 

ও আমাদিগকে রক্ষা কর। ৪০ কিন্তু অন্যজন উত্তর দিয়া উহাকে 

অনুযোগ করিয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি কি তোমার' কিছুই ভয় 

নাই ! তূমি তো সেই দণ্ডে আছ। ৪১ আর আমর দণ্ডের যোগ্য 

পাত্র, যাহা! যাহ! করিয়াছি, তাছার সমুচিত ফল পাইতেছি, কিন্ত 
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ইনি অন্থুপযুক্ত কিছুই করেম নাই। ৪২ পরে সে যীগুকে কহিল, 

হে প্রভো, আপনি ম্বরাষ্যে আইলে আমাকে স্মরণ করিবেন। 

৪৩ তখন তিনি কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কছিতেছি, 

অন্তই তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গী হইব!” 

মধির মতে উভয় দস্থ্য কাফের, আর লুকের মতে একজন 

ইমানদার, ছ্বিভীয় ব্যক্তি কাফের। মার্ক ও যোহন এতং সম্বন্ধে 

কিছুই বলেন নাই। 

(২) সখি ১৯, ২৮ পদ ১ 

“তাহাতে যাণ্ড তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়। 

তৌমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদগ'মী হইয়া, 

অতএব নূতন সৃষ্টির যখন মনুষ্য ছত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে 

বলিবেন, তখন তোমরাও ছাদশ সিংহাসনে বসিয়। ইজ্রায়েলের 

সবাদশ ধংশের বিচার করিব1।” 

আরও ২৬, ১৪1১৫/২৪ ;--- 

১৪, স্বাদশ শিষ্বের মধ্যে ইক্করিয়োভীয় গ্িছদ! নামে একজন 

প্রধান যাজকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, ১৫ আমি তাহাকে 

তোমাদের হল্কে সমর্পণ করিলে আমাকে কি দিতে সম্মত হইব? 

তখন তাহার! তাহাকে ত্রিশ রৌপ্য সুদ্র। তৌল করিয়া দিল। ২৪ 

কিন্ত যে ব্যক্তির ছার মনুষ্য ছত্র সমর্পিত হন, সে সম্তাপের পাত্র ঃ 

সেই মনুষ্যের জন্ত না হইলে, ভাহার পক্ষে ভাল হইত ।” 

যে যিদ বিচার দিবসে সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিবেন, 

তিনি কিরূপে সন্ভতাপের পাত্র হইলেন! মুল কথা, নৃতন ও 

পুরাতন নিয়ম, যে পরিবপ্তিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

( ৯ )] এই আয়ত নাজেল হওয়। সম্বক্ধে কয়েকী রেওয়া এত 

আছে ।- 
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(১) হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ ) বলিয়াছেন, ঘে *গময় 
যিছছদীরা হজরত ওজাএরকে খোদার পুত্র এবং গ্রীষ্টানগণ হজরত 
ইছাকে খোদার পুত্র বলিয়াছিল, নেই সময় এই আয়ত নাজেল 
হইয়াছিল । 

(২) যিহুদী আবু রাফে' রাজরাণের খৃষ্টান 'প্রতিনিধিগণের 
মধ্ো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ )কে বলিয়াছিল, তুমি কি 
ইচ্ছ! কর যে, আমরা তোমার উপাসন। ফরিব এবং তোমাকে 
প্রতিপালক খোদা স্থির করিব? 'তছুত্বরে হজরত বলিয়াছিলেন, 
আমর! যে খোদ! ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব কিম্বা অচ্ঠের 
উপাসনা করিতে আদেশ প্রদান করিব, ইহা" হইতে খোদার 

নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি । খোদ! এজন আমাকে প্রেরণ 
কর্ষেন নাই কিন্বা'ইহার আদেশ প্রদান করেন নাই, সেই সময় 
এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল । 

(৩) হাছান "বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি হজরত (ছাঃ)কে 

বলিয়াছিল, যেরূপ এক ব্যক্তি অন্যকে ছালাম" করিয়৷ থাকে, 
আমরাও সেইরূপ 'আপনাকে ছালাম করিয়া থাকি, আমর কি 

আপনাকে ছেজদ1 করিব না? তহুত্বরে হজরত বলিয়াছিলেন, 

এক ব্যক্তির আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ছেজদা.কর। উচিত নহে, কিন্তু 

তোমাদের নবীর সম্মান কর ও উপযুক্ত ব্যক্তিয় হক প্রদান কর। 

সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 
(৪) এবনো-জোরাএজ বলিয়াছেন, একদল য্লিছ্দী আল্লাহ 

ব্যতীত অন্যদিগের উপাসন। করিত, ইহার! তওনত পরিবর্তন 

করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে ইহ! নাজেল হইয়াছিল। , 

_. আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহতায়াল। যে, মন্গুম্যকে কেতাব, 

র্মজ্জান ও নবুয়ত প্রদান করিয়াছেন, তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব 
ওজায়েজ হইতে পারে না যে, তিনি...ল্লোকদিগগকে খ্োদাকে 

স্স্ষপ্ ১ 



৪৬২ রন ্ কোরস্জাম শরিফ 

ত্যাগ করিয়া নিজের বান্দা ও উপাসক হইতে আদেশ করিবেন, 
বরং তিনি ইহা! বলিতে পারেন যে, যেহেতু তোমর! লোকদিগকে 
ফেতাব শিক্ষ! প্রদান করিতেছ এবং নিজেরা উহা! পাঠ করিতেছ, 
রাববানি হইয়া যাও। রাব্বানি শবের অর্থ বিজ্ঞান-তত্ববিদ 
বিদ্বান, ফেকহ-তত্ববিদ বদ্ধান, ধর্মতীরু বিজ্ঞান তত্ববিদ কিন্ব। 

লোকদিগের পরিচালক নেতা হইতে পারে ।* 

কেহ উহার অর্থ_-যে বিদ্বীন নিজে বিছ্তা। শিক্ষা করিয়া 

তদনুযায়ী কারধ্য করেন এবং অন্দিগকে শিক্ষা প্রদান করেন” 
বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। 

কেহ উহার অর্থ--“ষে বিদ্বান খোদার বন্দিগীতে সর্বদা! রত” 
.বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন।--ক৮ ২৫০৪1৫৫, রঃ, মান ১৬১৬, 

৬১৭, এ$, তঠ, ৩।২১১-২০৩। 

(৮০) যে সময় নবি (ছাঃ) কোরেশদিগকে ফেরেশতাগণের 

পুঁজ করিতে এবং র্িছদী ও খুষ্ভাীনদিগকে হজরত ওজাএর ও ইছ! 

€( আঃ)এর উপাসন। করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, মেই সময় 
তাহারা বলিয়াছিল, আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আমরা 

আপনাকে খোদ। বলিয়। স্থির করিব? তখন আয়তের এই 

ংশ নাজেল হইয়াছিল । : হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) ভোমাদিগের 
উপর ফেরেশতাগণকে ও নবিগণকে খোদা স্থির করিতে আদেশে 

করিতে পারেন না। 

যে সময় মুছলমানগণ হজরতের নিকট তাহাকে ছেজদা৷ করার 
অন্ুমতি চাহিয়াছিলেন, £সেই সময় এই অংশ নাজেল হইয়াছিল, 
তোমরা! ষয়ন মুছলমান হইয়াছ, ইহার পরে কি হজরত 
ভোমাদিগগকে কাফিরি, কার্যের আদেশ করিতে পারেন ? 
কখনও না ।--কঃ) ২65৫) ছে, ১২২৩। 
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অনুবাদ । 

(৮১) এবং যখন আল্লাহু নবিগণের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন 

যে, আমি তোমাদিগকে যে কেতাব ও এলম প্রদান করি, তৎপরে 
তোমাদের নিকট এরূপ একজন রাছুল আগমন করেন--যিনি 

তোমাদের নিকট যে কেতাব সকল আছে, তাহার সত্যতা প্রমাণ- 

কারী হন, তবে নিশ্চয়ই তোমর। তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন 

করিবে এবং নিশ্চয়ই তাহার সাহায্য করিবে। আল্লাহ বলিলেন, 
তোমর! কি অঙ্গীকার করিলে এবং ইহার পরে আমার প্রতিশ্রুতি 

গ্রহণ করিলে 1 তাহার। বলিলেন, আমর অঙ্গীকার করিলাম। 

আল্লাহ বলিলেন, তোমর!1 সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের 
সহিত সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্তি রহিলাম। 

(৮২) অতএব ঝ্লৌুব্যক্ি ইহার পরে বিসুখ হয়, তাহারাই 
র্মশীল। 
(৮৩) তাহারা কি আল্লাহতায়ালার দীন ব্যতীত অন্ত কিছু 

চেষ্টা করিতেছে? অপিচ যাহার! আছমান সমূহে ও পৃথিবীতে 
আছে, তাহারা ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহার আম্গুগত্য স্বীকার 
করিয়াছে এবং তাহারা তাহার দিকে প্রত্যাবন্তিত হইবে। 

(৮৪) তুমি বল, আমরা আল্লাহতায়ালার প্রতি এবং'বাহা 
আমাদের প্রতি অবতারণ করা হইয়াছে ও যাহা. এবরাছিম ও 
এছমাইল ও ইচ্ছহাক ও ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রর্তি 
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অবতারণ করা হইয়াছে ও যাহা! মুছা ও ইছ1 ও নবিগণ নিজেদের 
প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হুইয়াছেন, তৎসমস্তেও প্রতি, 

বিশ্বাস গ্থাপন করিলাম; আমর! তাহাদের কোন এক জনের 
মধ্যে প্রভেদ করি ন। এবং আমর! তাহারই অনুগত । 

(৮৫) এবং যেকেহ ইছলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম চেষ্টা করে, 

ফলত; তাহ হইতে উহ! গৃহীত (মঞ্ুর ) হইবে না এবং সে 
পরঞ্জগতে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে । 

(৮৬) আল্লাহ কিরপে এরপ সম্প্রদায়কে (সত্য ধর্দের) 

পথ প্রদর্শন করিবেন-যাহার! তাহাদের বিশ্বাস স্থাপনের পরে 

ধর্গ্রোহিত। করিয়াছে, অথচ তাহার! তাহার সাক্ষ্য প্রদান 

করিয়াছে যে. নিশ্চয় রাছুল সত্য এবং তাহাদের নিকট স্পঞ্ঠ 

জ্রমাণ সকল আসিয়াছিল এবং আল্লাহ অত্যাচরী সম্প্রদায়কে 

পথ প্রদশন করেন না। 

(৮৭) এইরূপ লোকদিগের প্রতিফল এই যে. নিশ্চয় 

তাহাদের উপর খোদার, ফেরেশতাগণের ও সমস্ত মন্ুষ্তের আভ- 

সম্পাত হইয়া থাকে। 

(৮৮) তাহারা উহার মধ্যে চির হইবে, তাহ! দিগ 
হইতে শাস্তি হ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশ 

দেওয়া হইবে না। 

(৮৯) কিস্ত যাহার! ইহার পৰে তওবা করিয়াছে এবং 
সংশোধন করিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াশীল। 

(৯০) নিশ্চয় যাহারা তাহাদের বিশ্বাস স্থাপনের পরে 
ধর্দক্রোহিতা করিয়াছে, তংপরে ধর্নভ্রোহিত। অধিক হইতে 
অধিকতর্ করিয়াছে, তাহাদের তওন1 কখনই গৃহীত হইবে না। 

এঁং ইহারাই আন্ব। “ | 
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(৯১) নিশ্চয় যাহার! ধর্মদ্রোহিতা করিয়াছে এবং বঙাজোহী 
অবস্থায় সৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পক্ষ হইতে 
পৃথ্থিবী-পূর্ণ স্বর্ণ গৃহীত হইবে না--যদিও সে উহার বিনিময়ে দিতে 
চাহে, ইহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আছে, এবং তাছাদেন 

কোন সহায়তাকারী হইবে না। 

টাকা! 2₹_ 

(৮১) হে আহলে-কেতাব সম্প্রদায়, তোমরা স্মরণ কর, দ্ধে 

সময় খোদা নবিগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, 

আমি তোমাদিগকে- কেতাব ও হেকমত ( এলম কিম্বা অহি ) 
প্রদান করিয়াছি, কিন্তু যখন তোমাদের জামানায় শেষ রাছুল 

হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) আগমন পূর্বক তোমাদের কেতাবগুলির 
সতাত। প্রত্িপাদন করিবেন, তখন নিশ্চয় তোমর। তাহা উপর 

ইমান আনিবে এবং তাহার সহায়তা করিবে। আল্লাহ নবিগণকে 
বলিলেন, তোমর1 ইহার অঙ্গীকার করিলে কি? ইহার উপর 

আমার অঙ্গীকার পরিগ্রহণ (কবুল) করিবে কি? তাহার! 
অঙ্গীকার করিলে, আল্লাহ বলিলেন, তোময়, একে অন্যের উপর 

সাক্ষী থাক, কিন্বা ফেরেশতাগণকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা 

সাক্ষী থাক, কিন্বা প্রত্যেকে নিজের আত্মার উপর সাক্ষা থাক, 

কিম্বা! এই অঙ্ীকারকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকের নিকট 

প্রকাশ কর, কিম্বা তোমরা এই বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস কর, 

আমিও ভোমাদের মহিত সাক্ষী থাকিলাম। এ 

এবনে-জরির, হজ'ত আলি (রাঃ) হইতৈ উল্লেখ, করিয়া,ছ্াম, 

আল্লাহ আদম ও তাহার পরে ধে কোন নবীঞ্চে প্রেরণ করিয়া- 

ছিলেন, তাহার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়া্ছিজেন যে, দি 

তাহাত্স জীবদ্দশায় হজরত মোহল্মদ (ছাঃ) প্রেরিত হন, তবে 
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উীছার় উপর ইমান আনিবেন এবং তাহার সহায়তা করিবেন 

তৎপরে তিনি এই আয়ত পাঠ করিলেন । 

ইহা এবনো-আব্বাছ, কাতাদা, ছোপ প্রভৃতির মত। কেহ 

কেহ ইছার এরূপ অর্থ লিখিয়াছেন ঠ-- 

আল্লাহতায়ালা! নবিগণের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়া- 

ছিলেন ষে, তাহার। যেন নিজেদের উম্মতগণকে বলিয়! দেন যে, 

ঘদি তাহাদের জামানায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) প্রকাশিত হন, 

তবে তাহার! যেন তাহার উপর ইমান আনেন ও তাহার সহায়তা 

করেন।--কঠ, ২৫০৭৫৯৮1৫১০, রুঃ, মাস ১৬২০ । 

(৮২) অনস্তর যে ব্যক্তি উক্ত অঙ্গীকার, একরার ও সাক্ষী 

রাখার পরে তাহার উপর ইমান আনিভে ও তাহাকে সহায়তা 

করিতে কুষ্টিত হয়, সে ছুষ্র্দশীল লোকদিগের অন্তর্গত হুইবে। 

-__রুঃ, মান এ পৃ! । 

গ্নোল্ডসেক ছাহেব এই আয়তের ফুটনোটে লিখিয়াছেন ; 

“মোহাম্মদ সাহেব উদ্মী লোক ছিলেন, তিনি স্বয়ং তৌরেৎ 

ও ইঞ্জিল পাঠ করিতে অসমর্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি ফিছুদীদের মুখে 

অনেকবার শুনিয়। থাকিবেন যে, তাহারা একজন নবীর অপেক্ষায় 

ছিলেন, সুতরাং - তিনি তাহাদিগকে লাভ করিবার আশায় 

আপনাকেই সেই নবী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্ত 

ভাহারা ইছহাকের বংশজাত নবীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নুৃতরাং 

তাহারা আরব্য নবী মোহাম্মদকে বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত 

হন নাই ।” 

আমাদের উত্তর । 

সাহেব. বাহাছুরের জানা উচিত, প্রকৃত আছমানি কেতাবগুলি 

খোদা হইতে অবারিত হইয়াছে, উহা কোন নবীর কথা নহে 
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জীষ্টান্দিগের মুল ইঞ্জিল যাহা খোদা! হইতে অবতারিত হইয়া ছিল; 
তাহা ছনইয়! হইতে উচিয়। গিয়াছে, কয়েকজন এতিছাসিক মুল 
ইঞ্জিলের কতক কথ! ও নিজেদের কল্পিত বু কথা একত্রে সন্ি- 
বেশিত করিয়া অযথ। ভাবে উহাকে ইঞ্জিল বলিয়! দাবি 
করিয়াছেন। তিনি নিজেদের প্রচঙ্িত ইঞজিলের উপর অনুমান 

করিয়া খোদার কালাম কোর-আনকে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর 
রচিত কথ! বলিয়। দাবি করিয়া মস্ত ভূল করিয়াছেন । 

খোদ। তাহাকে সেই প্রতিশ্রুত শেষ নবী বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন, ইহাতে হিছুদীীর! হিংসা বশতঃ তাহাকে অস্বীকার, 

করিলেই বা তাহার নবুয়তের কি ক্ষতি হইবে? তাহারা হজরত 
ইছা (আ:)কে প্রতিশ্রুত মছিহ বলিয়! স্বীকার করেন না, ইছাতেই 

বা তাহার নবুয়তের কি ক্ষতি 1 

. তৎপরে সাহ্ছেব বাহাছুর লিখিতেছেন £-- 

“তৌরেং জববূর ও নবীগণের কেতাবের অনেক স্থলে ইসা 
মসীহ সম্বন্ধে পেশ-খবর দে খতে পাওয়া যায়, কিন্ত মোহাম্মদ 

সাছেবের উল্লেখ কোথায় ও দেখিতে পাওয়া যায় না; আর 
বাস্তবিক ইঞ্জিল কেতাবে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, ইছ। 
নবীই আখেরী পয়গম্বর, সত ইসাইরাও মোহম্মদ সাহেবকে 
খোদার রসুল বলিয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।” 

আমাদের উত্তর। 
যেরূপ তৌরাত, জববূর ও নবিগণের কেতাবের অনেক স্থলে, 

হন্ররত ইছা (আঃ)এর ভবিষ্ধদী আছে, সেইরূপ হজরত 
মোহম্মদ !( ছাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী আছে, কিন্ত. যেরূপ সাহেব 
বাহাছুর দাবি করিয়াছেন যে, কোন কেভাবে হজরত মোহপ্মদ 
€ছাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী নাই, “সেইরূপ য্লিছদীয়। বলিভ খে, কোন 

-্পিত 
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কেতাবে হজরত ইচ্ছ! (আঃ)এর ভবিষ্যদ্বাধী নাই, ইহাতে যদি, 
স্িছদীদের দ্বাবী ধাতীল হয়, তবে সাহেব বাহাছুরের দাবি বাতীল 
হইবে। প্রচলিত ইজিলে হুজরত ইছ। (আ:)এর শেষ নবী রূপে 
লিখিত থাক! সথ্যা কথ! । 

পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮, ১৫1১৮ পদ 3-- 
১৫, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভূ তোমার মধ্য হইতে অর্থাৎ 

তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ ভাববাদী উৎপক্স 
করিবেন, তাহারই বাক্যে তোমরা অবধান করিবা। 

১৮ আমি উহাদের কারণ উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে 
তোমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে 
আমার বাক্য দিব।” 

খীষ্টানদের প্রেরিত পুস্তক, ৩।২২--২৩ পদ; 
"মোশি আমাদের পূর্বব-পুরুষাঁদগকে ইহা কহিয়াছিলেন, যথ!» 

“তোমাদের ঈশ্বর প্রভূ তোমাদের কারণ “তামাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য 
হষ্ঠতে আমার সদৃশ এক ভাববান্দাকে উৎপন্ন করিবেন, তিনি 
তোমাদিগকে যাহ। বাহ! বলিবেন, সেই সকলে তোমরা অবধান 

করিবা, ১৩ কিন্ত যে কোন প্র'ণী এ ভাববাদীর বাকো অবধান না 

করিবে, সে (আপন) .লাকদের মধা হইতে উচ্ছিয্ন হইবে ।৮ 

হজরত মু” ইছহাক বংশীয় লোক ছিলেন, তাহার ভ্রাতা 
বলিতে এছমাইল বংশীখ লোক বুঝ! যায়, কাজেই ত্রাতৃগণের মধ্য 
হইতে বলিয়। এছমাইল বংশী. *জরত মোহম্মদ (ছা:)এর প্রতি 
লক্ষ্য করা হইয়াছে | 

হজরত মোহম্মদ (ছ'ঃ) যেরূপ বিবাহিত ছিলেন, হন্গরত মুছা? 

(আঃ) সেইরূপ বিবাহিত ছিলেন 'তিনি যেরূপ নৃতন শরিয়ত 
প্রবর্তক দ্রিলেস, হজরত মুদ্ধা (আঃ) সেইরূপ ছি'লন, হজরত 

ই (আঃ) মুছায়ি শর্তের অন্ুগামি ছিলেন, কাজেই বুঝা 
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যায় যে, হজরত ইছা (আঃ) ভজরত মুছা (আঃ)এর সদৃশ 
নহেন, বরং হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) তাহার সদৃশ ছিলেন। 

“তাহার মুখে আমার বাক্য দিব,” ইহা হজরত মোছপ্মদ 
(ছা:)এর সহিত খাপ খায়, কেনন! কোর-আন তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। 

প্রচলিত যোহন ইঞ্জিল, ১, ২*।২১ পদ ;-- 

২০ দতৎকালে সে (যোহন) অস্বীকার না করিয়। ব্বীকার করিল, 

অর্থাং আমি খী্ই নহি, ইহা স্বীকার করিল। ১১ তখন তাহারা 

জিজ্ঞাসা করিল তবে আপনি কে? কি এলিয়? সে কহিল, 

না। তবে আপনি কি সেই ভাববাদী ? সে উত্তর করিল, ন1।” 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সেই গ্ুতিশ্রাত ভান্বাদী 

বিনি সমস্ত নবী কর্তৃক প্রশংসিত ও নবিগণের শেষ, তিনি থৃষ্ট 

নহেন। 
এখনও কি সাহেব বাহাছুর হজরত ইছা নবিকে ইঞ্জিলর 

শিক্ষা অন্মসারে শেষ নবী বলিবেন ? 

যোল্ন, ১৬, ৭ পদ ;-_ 

৭, তথাপি আমি তোমাদ্দিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে 

তোমাদের উপকার হয়, যেহেতু আমি না ঠেলে সেই শাস্তিকর্ত1 

তোমাদের নিকট আসিবেন না। 

১১ তোমাদিগকে কহিতে আমার আরও অনেক কথা আছে” 
কিন্ত তোমরা এখন তাহ] সহিতে পার ন। | 

১৩ পবস্ত তিনি অর্থাং সত্য-স্ববূপ আত্মা যখন আসিবেম। 

তখন তিনি পথ-প্রদর্শক হইয়! তোমাদিগকে 'সমস্ত সত্য 

দেখাবেন, ফলত: আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, বিস্ত যাক, 
যাহ গুনিবেন, তাহাই কহিবেন এবং ভাবি ঘটনাও তোমাদিগকে 

জ্ঞাত করিবেন। 
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১৪ তিনি আমাকে গৌরবাস্িত করিবেন, কেনন! যাহা আমার 
হাহ! পাইয়া ভোমাদিগকে জানাইবেন।” 

ইহাতে হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আছে, 
তিনি য়িস্থদীদের অপবাদ খণ্ডন করিয়া হজরত ই€1 ।আঃ).ক 
'গৌরবাদ্বিত করিয়াছেন। হজরত ইছ! (আঃ) যে খোদার ক্ন্দা 
ও নবী এবং একটী বাক্য দ্বার! স্জিত, তাহ! প্রকাশ স্টরিয়া * 

শ্ীষ্টানদের অতিরঞ্জিত কথার খণ্ডন করিয়াছেন । এখনও কি 
সাছেব বাহাছরের কথায় লোকে ভূ 

ততপরে সাহেব বাহাছুর বলিতেছেন ;-- 
«কোরানই বারবার মহস্মদ সাহেবের নবুয়তৈর দাবি খণ্ডন 

করে, কেননা উহ1 অনেক বিষয়ে খোদার প্রকৃত কালাম তোৌত্ে, 
ইঞজিলের বিপরীত শিক্ষা! দেয়, কিস্ত কোরান যদি প্রকৃত পক্ষে 

খোদার কালাম হইত, তাহা হইলে উহার শিক্ষা পূর্ববর্তা 

কেতাবের অনুরূপ হইত 1” 

আমাদের উত্তর। 

কোরআনের কোন কোন শিক্ষা ভৌরাং, ইঞিল ইত্যাদি 
প্রাচীন নবিগণের শিক্ষার বিপরীত ছুই কারণে হইতে পরে (১) 

হয় কোর-আন ছারা পূর্বতন কেতাবের কোন ব্যবস্থা মনষুখ 
ছইয়াছে, * (২) কিন্বা পূর্বতন কেতাবের কোন অংশ ধিকৃত 

হইয়াছে। 
₹ হয়ত আদম (আং)এর সময় সহোদর! ভগ্মির সহিত বিবাহ 

ছিধ ছিপ, পরে উহ! মনচুক হইয়া গিয়াছে। 
হজরত নূহ (আঃ)এর সময় প্রত্যেক গমনশীল পণ্ড হালাল 

ছিল, আদি পুস্তক ৯ অঃ।৩ গর্ব । 
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হজরত মুছা (আং)এর জময়ে শুকর ইত্যাদি অনেক পনি 
জলচর ও খেচর প্রানী হারাম হইয়া গিয়াছিল, মি না. 
১৪ অঃ, ৩-_২* পদ দ্রষ্টব্য । ্ 

তৎপরে পৌল শৃকর-ইত্যাদি সমস্ত পশুকে হালাল বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। . 

পুর'তন নিয়মে আছে, অচ্ছিননত্বক হ্র্গে প্রবেশ করিতে পারিকে 
না। 

"ক্ষাস্তরে ্রীষ্ট মতাবলম্বী পৌল ত্বকচ্ছেদ করার অনাবশ্ঠকত? 
প্রতিপাদন করিয়াছেন, রোমীয় পুস্তক, ২ অঃ ২৫--২৯ পদ ও 
গালাতীয, 4১২ পদ দ্রষ্টব্য। 

বাণ স্বস্থাু অধীন হইয়া কার্ধ), করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, 
আ ম ব্যবস্থা লোপ করিতে আমি নাই, পক্ষান্তরে পৌল ব্যবস্থ! 
পালনের অনাবশ্ঠকত৷ প্রতিপাদন করিয়াছেন ।--রোমীয় পুস্তক, 
৩ অন ১৯-২২ পদ ও ৬ অঃ, ১৫ পদ ও গালাতীয়, -ও, ১০1১৩ পদ 
দ্রষ্টব্য । 

. হিতোপদেশ, ২০ পদ ৮_ 
নুরাপানে পাপ হয়, কিন্ত প্রচলিত ইঞ্জিলে স্ুয়াপান বৈধ 

কর। হইয়াছে। 

পুরাতন নিয়মে শনিবার পালনের তাকিদ কর! হইয়াছে, কিন্ত 
খীষ্টানের তাহা করেন না ! 
এক্ষণে প্রত্যেক শরিয়তে অন্ত শরিয়তের বিপরীত ব্যবন্থঃ 

আছে, ইহাতে যদি অন্তান্ত নবিগণের কেতাব খোদার ধালাম হয় 
তবে কোর-আন কেন খোদার কালাম হইবে না? প্রচলিত চারি, ও 
খণ্ড ইঞজিলে শতাধিক কথা একে জন্ের বিপরীত লিখিত আটে. 
তৎসমুদয় যি সত্য না হয় এচলিত ইছগিলগুলি “খোদ 
কালাম হইবে কিরূপে? 
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৮৩) ওয়ীহেদী হজরত এবনে।-আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়া- 
এত করিয়াছেন, যিদ ও খ-্টান এই উভয় সম্প্রদায় হজরত নবি 
ছাঃ)এর নিকট এই বিষয়ে বিচার-প্রার্থী হইয়াছিলের যে, তাহা" 
দের মধ্যে কে'ন্ সম্প্রদায় হজরত এবরাহিম (আঃ)এর দীনের 
সমধিক্ক নিকটবর্তী? প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মকে উক্ত 

ধর্মে, মিকটবর্তী হওয়ার দাবি করিতেছিলেন। হজরত বলিলেন, 

তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় এবরাহিমি ধর্ম হইতে সন্বন্ধশূন্য ৷ 

তত্শ্রধণে তাহারা! রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমরা আপনার 

বিচার মীমাংমার উপর সন্তষ্ট নহি এবং আমরা আপনার দন 

গ্রহণ করিব না। সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল। 

এলাম রাজি লিখিয়াছেন, উক্ত নবগ রি অঙ্গঈক:রের কথা 

তাহাদের কেতাবে লিখিত ছিল, তাহার! ইহ! ও হজরত মোহাম্মদ 

€ছাঃ) এর নবুয়ংতর সত্যতার সংবাদ অবগত ছিলেন, ইহা সত্বেও 

তাহার] -ধেঁ তাহার উপর ইমান আনেন নাই, শত্রুতা ও হিংসা 

ব্যতীত ইহার অন্ত ফোন কারণ নাই, যেরূপ ইবলিছ হিংসার জন্য 

কাফেরি পাপে লিপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু আল্লাহ তাহাদিগকে 

অবগত করাইয়৷ দিয়াছেন যে, যখন ব্যাপার এইরূপ, তখন তাহারা 
আল্লাহতায়ালার দীন ব্যতীত অন্য দীন ও খোদা ব্যতীত অন্য 

উপান্ত চেষ্টা করিতেছেন । 

আয়তের অর্থ এই যে, তাহারা অবগত আছে যে, আছম্বান 

সমূছে ও পৃথিবীতে যাহার! আছেন, সমস্তই স্বেচ্ছায় হউক, আর 
শ্নিচ্ায়:হউক, উক্ত.খোদার আম্ুগত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং 

ভাহার নিষ্চট তাহাদের প্রত্যাবর্তন 'হইবে, ইহা সত্ত্বেও তাহার। 
কি আল্লাহতায়ালার দীন ব্যতীত অন্ত দীন চেষ্টা করে? 

'হএন্ষে ইহাই বিচার্ধা বিষয়/যে। স্বেচ্ছায় কিন্ব। অনিচ্ছায় সমস্ত 
রা ও জমির অধিবাসিথণের খোদার আমুগত্য স্বীকার করার 

ক? ৃ 



৩য় পারা ভেলকর ধোছো্/গুঝ! আনৌ-মরান । ৯, 

(১) অর্থ এই যে, তাহার মকলেই লি কালে ওত ফা 
খোদার আদেশ পান করিয়া স্থিত ও স্বৃধুয প্রাপ্ত হন । টা 

(২) সকলেই পীড়া ও দরিদ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে স্থেচ্ছায় 
হউক, আর আনচ্ছায় হউরু, কাহার আদেশ পালন রিয়া 

থাকেন। *.. 
() মৃত্যু কালে মুছলমানের! স্বেচ্ছায় ইমান স্বীকার করেন 

এবং কাফেরের! সেই সময় শাস্তি দর্শনে অনিচ্ছা সত্বেও ইসান 
আনিয়। থাকে, কিন্ত সেই সময়ের ইমান ফলোদায়ক হয় ন।। 

(৪) সমস্ত লোক খোদাকে স্যষ্টি কর্তা বঙ্গিয়৷ মানিয় থাকে, 
দও কাফেরেরা শেরক করিয়া থাকে । 

(৫) জ্বাদি ক্লীলে সকলেই 2) -»)| “আমি কি তোমাদের 
প্রতিপালক নহি 1” ইহার উত্তরে “ই বলিয়াছিলেন। 

(৬) ইমানদারের। স্বেচ্ছায় খোদার ছেজদ। করিয়া থাকেন, 

আর কাফেরদের অনিচ্ছা! সত্বেও তাহাদের ছায়া খোদার ছেজদ। 

করিয়। থাকে ।--এ; ত১, ৩২২১।২২২, কঃ, ২৫১১।৫১২, রঃ, মাঠ 

১৬২০ ৃ 

(৮৪) ৮১ 'আয়তে আছে যে, খোদাভায়াপ। মস্ত নবীর 

নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাহারা হজ্জরত 

মোহাম্মদ (ছাঃ)এর উপব ইমান আনিবেন এবং তাহার সহায়তা 
করিবেন, পক্ষান্তরে এই আযতে আছে যে, আল্লাহ হজরত 

মোহম্মদ (ছাঃ) ও তাহার উম্মতগণকে প্রাচীন সমস্ত নবি ও 
তাহার্দের উপর অবতারিত কেঙাবগুলির উপর ইমান আনিতে 

আদেশ করিয়াছেন। এমস্থলে ইহার্দিগকে প্রাচীন নবিগণের 
সহায়তা করিতে বলা হয় নাই, যেহেতু ইহ1 সম্ভব নহে। 

আমরা ইমান আনিয়াছি, ইন্ীর অর্থ এই যে, হজরড় (ছা?ীও 
তাহার উন্মতগণ ইমান আনিয়াছেন। পীথমে খোর উপর 



ক, খই (ফোর ওদিক নাজেল হইলেও 

মনত উনমতকে হেদাএত কর! উ্ন্তে নাজেল কর! হইয়াছে। | 
+.খআয়তকের অর্থ এই.যে, আমরা কোর-আনের উপর, তওয়াত ও 

ইছিগো উপর ও অন্যান্য সমস্ত নবীর উপর যে কেতাব কিন্বা 

ছহিফাঞ্জলি নাজেল কর! হইয়াছিল, সমস্তই ঘষে খোদার কালাম, 

ইছার উপর বিশ্বাস করি। 
তৎপরে বঙ্সিতেছেন,-_ 

আমর! সমন্ত নবীর উপর ইমান আনি, পক্ষান্তরে খীষ্টান ও 

রিছদীরা তাহাদের কতকের উপর ইমান আনিয়া থাকে এবং 

কতককে অস্বীকার করিয়া থাকে । 

, ততপরে বজিতেছেন +-- 
আমরা আল্লাহ তায়ালার আজ্ঞাবহ, এই হেতু ভাঙার নাব- 

গশের উপর ইমান আনিয়াছি।--কঃ, ২৫১২৫১৩, রু» 1৬২২। 

এই আয়তে সমস্ত নবি ও তাহাদের কেতাবের উপর ইমান 
আঁনিতে বল! হইয়াছে, এ সমস্ত কেতাবের কতকাংশ ছনইয়ায় 
বর্তমান নাই, অবশিষ্টাংশ এখনও বর্তমান আছে, কিন্তু বর্তমান 

ফেতাবগুলির কোন্ অংশ অবিকৃত অবস্থায় আছেম্্রং কোন্ 

অংশ বিস্কৃত হইয়াছে, তাহ! নির্ণয় করা অসস্তব, কাজেই তৎসমগ্ত 

ফেতাবের কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ অসত্য তাহ! নির্ণয় 
কর! অসম্ভব! যেমন তৎসমুদয়ের কতকাংশ অবিকৃত থাক 

অনস্ভব নহে, সেইরূপ উহার বহু অংশ বিকৃত হওয়! সম্ভবপর, 

পকিস্ধ 'যে.সকল অংশ কোরআনের বিপরীত হয়, তাঁহা 'মনছুখ 

ইয়া যে, ন। হয় যিদ ও তরীষ্টানদের দ্বারা বিকৃত হইয়াছে 
বি নাং তাহার পূর্ববর্থী নবিগণের ও কেতাবগুলির উপর 

ইনি নিতেন, কিস্ত ইহাতে ইহা প্রমাশিত হয় না যে, তাহারা) 
রি, দূ সম শরির উপর আমলপক্জিতেন ও ৃ 
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হজরত নৃহ হুজয়ত আদম (আঃ)এর জমন্ত শদগিয়তের, উপ, 
এইরূপ হজরত এবরাহ্থিম হজরত নূহ (আঃ)এর সমক্ত শরিয়কর 
উপর, হজরত মুছ। উপরোক্ত নবিগণের সস্ত শরিয়তের উপর 
এবং হজরত ইছ) হজরত মুছার সমস্ত শরিয়তের উপর আসা 

করিতেন না এইরূপ হজরত মোহম্মদ (ছা:)এর প্র:চীন জবি 
গণের ও তাহাদের কেতাবগচলির উপর ইমান আদিলে, তাচাদের 
শরিয়তের উপর আমল করা জরুরি হওয়া বুঝা যায় না। 

(৮৫) হারেছ বেনে ছোওয়াএদ আনছারি প্রভৃতি বাকজন 

লোক মোরতাদ্দ ( ইছলামচুযত ) হইয়া! মদিনা হইতে মক! শরিফে 
গিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল 

আয়ছের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি হজরত (ছাঃ)এর সি 
হওয়ার পরে ইছলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম সন্ধান করে, তাহার ধর 

পরিগৃহীত হইবে না এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হষ্টুবে অর্থাৎ 

ছওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে এবং শাত্তির উপযুক্ত হইলে ৮৮ 
ছেঃ) ১২২৫, রঃ মাত ১।৬২২।৬২৩৬। 

(৮৬) আব্দ বেনে হোমাএদ হাছান হইতে উল্লেখ করিয়া র, 

রিহুদী ও গ্রীষ্টানের1 নিজেদের কেত্াবে হজরত মোহুপ্মদ (ছাঃ র 

প্রশংসা! ও লক্ষণ দর্শন করিয়া তাহাকে সত্য নবী বলিয়। বিশ্বাস 
করিতেন, তৎপরে যখন তিনি আরব বংশ হইতে প্রেরিত হইলেন, 

তখন তাহার হিংসা-পরবশ হইয়। তাহাকে অস্বীকার করিয়া 
বসিলেন। সেই কারণে এই আয়ত নাজেল হষ্টয়াছিল। 

এরনো-আরির হজরত এবনো-আহবাছ (রাঃ) হইতে উজাধ 
করিয়াছেন, একজন আনছারি সুকূলমান হইয়াছিল, তৎপরে 

ঘোরতান্দ হইয়া মোশরেকদিগের সহিত মিলিত, হইয়াছিঝ, 
তৎপরে সে ল্জুত হইয়া হজরত নবি (ছাঃ)এর নিকট লোক 
পাঠাইয়া জানিছে, চাহিয়াছিল যে, ভাঙার তব! কবুল হইবে 

এপ 



18৮: কোর-আন শরিফ 

কিনা? সেই সময় এই আফত মাজেল হইয়াছিল । ইহাতে 
তাহার লন্ত্রদায় ভাহার নিকট এই আয়ত পাঠাইয়] দেয়) তৎপরে 

সে মুসলমান হইয়া বায়। 
আয়তের অর্থ এই যে, যে সম্প্রদায় শেষ নবির উপর ইমান 

আঁনার। তাহারে সত্য রাছুল বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়ার এবং 

তাহাদের নিকট তীাগার সত্তার স্প দলীল প্রমাণ, কিবা 

কোর-আন অথবা! স্পই্ই ভবিস্বদ্বাণী আসার পরে তাহার উপর 

অবিশ্বাস করিয়াছে, আল্লোহ কিরপে সেই সম্প্রদায়কে সত্যপথ 

প্রদর্শন করিবেন ? আল্লাহ অত্যাচারিদিগকে সত্যপথ প্রদর্শন 

করেন না। কিন্বা যে সম্প্রদায় একবার মুছলমান হইয়া ও 

রাছুলকে সত্য স্বীকার করিয়া ও তাহার সত্য সংঙ্রান্ত স্পষ্ট 
প্রমাণ সকল পাইয়৷ পুনরায় কাফের হয়, খোদ এইরূপ সম্প্রদায়কে 
কিরূপে সত্যপথ প্রদর্শন করিবেন? 

আল্লাহতায়ালার প্রচলিত বিধ'ন এই যে, যেকেহ সত্যপথ 

প্রাপ্তির কামন। ও বাসন করে, তিনি তাহ'কে উহা গ্রদর্শন করেন, 
ষখন য়িহুদী ও খ্রীষ্টানের। কাফেরির পথের চেষ্টা করে, তখন তিনি 

তাহার প্রচলিত বিধান অন্ধুসারে সত্য পথ প্রদর্শন করেন না। 

স্কঃ ২১৫১৩/৫১৪ রত ৯৬২৩ । 

(৮৭) উপরোক্ত লোকদিগের প্রতিফল এই যে, তাহাদের 
উপর খোদার, ফেবেশতাগণের ও সমস্ত (লাকের অভিসস্পাত 

হইবে। আল্লাহগায়ালার অভিসম্পাত করার অর্থ এই যে, ছিনি 

তাহাদিগকে বেহেশত হইতে বঞ্চিত করিয়া দোজখের শাক্তুতে 

নিক্ষেপ করিবেন, ফেরেশতাগণ ও লোকেরা মৌধিক তাহাদের 
উপর অভিসম্পাত প্রদান করেন । 

সমস্ত লোকের অভিসম্পান্ের অর্থ এই যে, দোজখে প্রত্যেক 
কাফের .জন্ত কাষেরাহগকে ছভিহস্পাত গুদান বাবে, জার 
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ইমানদ'রের তান্কাদের উপর যে অভিসম্পাত প্রদান করিষেদ, 
উহা ও হাতঃসিদ্ধ। 

কেস কেহ বলেন, সমস্ত ইমানদ্ার তাহাদের উপর অভি- 
সম্পা্ত প্রদান করিবেন, কাফেরেরা প্রকৃত ম্ছুষা নছে, কাজেই 
তাহাদিগকে বাদ দেওয়। ভইয়াছে। 

এমাম রাজি লেন, ছশিহ দত এইট যে, সমস্ত লোক বাতীল 

মভাবলম্বী কিন্বা কাফেরদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকে, 

কিজ্ত নিক্গেরা যে বাতীলপ ম্চাবলম্বী খিম্ব। কাফের, উহা! তাহার! 

ধা*ণ? করে না। 

খত্তব শেরবিনি বলিংছেন, মুত কিম্বা জীবিত কাফেরকে 

অভিসম্পাত প্রদান ক৫1 যতক্ষণ তাহার কাফেকিতে মৃত প্রাপ্ত 
হওয়া জান' না যায়, জাজ নহে ।--কঃ, ২৫১৫, ছে, ১1২৫। 

(৮) এইরূপ লোকেরা অনস্ত কাল উক্ত অভিসম্পাত, কিনব! 
শাস্ত অথবা দোজখের মধ্যে থাকিবে । চিরকাল ফেরেশতাগণ, 

ইমানদারগণ ও দেোজখি তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান 
করিতে থাকিবেন, কিন্তু তাহার অনস্তুকাল অভিপম্পাতের লঙ্গণ 

স্বরূপ শান্তিতে থাকিবে। হজরত এবলো-আববাছ বলেন, 

তাহার] অনস্তকাল দোজখ থ:কিবে। 

তাঠাদের শাস্তি লাঘব কণা হইবে না এবং তাহাদিগকে সময় 

বিশেষে শাস্তি হইতে নস্কৃতি দেওয়া হষ্টাবে না, কিন্বা শাস্তি 

গ্রহণে অবকাশ দেওয়া হইবে না '--কঃ, এ পৃষ্ঠা, রুঃ। এ পৃষ্ঠা। 
(৮৯) কিন্তু উপরোগ্ষ বাক্তিগণের মধ্যে যাহারা তওব! 

করিয়াছে এবং সংকার্ধ্য করিতে রত হইয়াছে কিন্বা বিনষ্ট কাধ্য 
করিতে রত হইয়াছে কিবা বিনষ্ট কার্ধাগুলি সংশোধন করিয়াছে, 

আল্লাহ ছনইয়াতে তাহায় দোষগুপি ঢাকিয়া দিবেন ও আখেরাতে 
'ভাকাকে ক্ষমা করিবেন 
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কিন্বা আল্লাহ ক্ষম! করিয়া তাহাকে শাস্তি হইতে নিষৃতি 
প্রদান, করিবেন এবং দয়া করিয়! তাহাকে নফল প্রদান করিবেন। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, কেবল তওবা করিলে, যথেষ্ট হইবে 
মা, ধরং উহার সহিত নংকার্য্যবলী যোগ দিবে, নিজের অন্তরকে 

মোরাকাবা করিয়া খোদার সহিত সংলিপ্ত করিবে এবং এবাদত 

সকল করিয়। লোকদের সাক্ষাতে বাহা ভাবকে সংশোধন 

করিবে এবং ইহ! প্রকাশ করিবে ষে, আমি বাতীল পথে ছিলাম, 

এমন কি যদি অন্ত লোকে তাহার বাতীল মত দেখিয়। প্রতারিত 

হইয়। থাকে, তবে সে উহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে ।-- 
£, মাঠ এ পৃষ্ঠা, কন এ পৃষ্ঠ । 

(৯) এই আয়তটা কাহাদের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল, 

ইহাতে মতভেদ হইয়াছে $-- 
(১) এই যে, আহলে-কেতাব সম্প্রদায় হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) 

এর প্রেরিত হওয়ার পুর্বে তাহার উপর ইমান আনিয়াছিল, 

তৎপরে তাহ1র প্রেরিত হওয়ার পরে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়। 
কাফের হইয়া যায়, তৎপরে প্রত্যেক সময় তাহার নিন্দাবাদ 

করিয়। ও খোদার অঙ্গীকার ভক্ত করিয়া ইমানদারদিগকে ফাছাদে 
নিক্ষেপ করিয়া ও হজরতের প্রতোক মো'জেজ। অস্বীকার করিয়া 

কাঞ্কেরিকে অধিক হইতে অধিকতর করিয়াছিল। 

(২) গিছুদী জন্প্রদায় হজরত মুছা (আঃ)এর উপর ইমান 

আনিম্লাছিল, তৎপরে হজরত ইছ!। (আঃ)কে ইঞ্জিলকে অবিশ্বাস 
করিয়।, কাফের হইয়াছিল, তৎপরে হজরত মোহ্মদ (ছাঃ) ও 
ফোর-আনকে জঅবিশ্বাদ করিয়া নিজেদের কোফরকে পরিবন্ধিত 

কদ্দিয়াছিল। র 
(৯) একদল লোক গুথমে ইমান অ]নিষ্।। সুসলমান হইয়া- 

ছিল, তৎপরে ইছলাম ত্যাগ করিয়া মোরতাদ্ধ হইয়া যকার দিকে 
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গমন করিয়াছিল, তৎপরে তথায় বলিয়াছিল, আমর। মকায় 

থাকিয়া হজরতের ম্বতা কামন! করিতেছি, ইহাতে তাহাদের 
কাফেরি বঞ্ধিত হইয়াছিল। 

(৭) যেদল মোরতান্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার! কপট ভাবে 

ইছলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার স্বল্প করিয়াছিল, এই কপট- 
তার জন্ত তাহাদের কাফেরি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াহছিল। 

আয়তের অর্থ এই ষে, যাহারা ইমান আনার পরে কাফের 

হইয়াছে, ততপরে কাফেরিকে পরিবন্ধিত করিয়াছে, কখনও 

তাহাদের তওবা পরিগৃহীত হইবে না এবং তাহারাই পূর্ণ পথভ্রষ্ট, 
সত্য ও মুক্তির পথ-বিচ্যুভ কিন্বা! ধ্ংসশীল শাস্তি গ্রস্ত । 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
মোরতান্দদিগের তওবা গৃহীত হইবে, পক্ষান্তরে এই আয়তে বুঝ! 

যায় যে, তাগাদের তওব! পরিগৃহীত হইবে না। এই টষম্য 
ভঞ্জন কিরপে হইবে, ইহাতে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ 

হইয়াছে । 
(১) হাছান, কাতাদ1 ও আতা বলিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর 

ফেরেশতা উপস্থিত হওয়া ব্যতীত তওব] করিবে না, কিন্তু মৃত্যুর 
শাব্তি উপস্থিত হওয়ার পরে, কাছারও রা গৃহীত হইাত পারে 

না। 

(২) যেহেতু তাহারা মৌধিক তওবা করিবে, কিন্তু তাহাদের 

অন্তরের বিশুহ্ধতা থাকিবে না, কাজেই তাহাদের তওবা মকবুল 
হইবে না। ঃ 

(৩) তাহারা কাফেরি অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে, কাজেই 
তাহাদের তওব। গৃহীত হবে ন! 

(8) তাহার! ওব। করার ক্ষমত] প্রাপ্ত হইবে না, কাজেই 
উহ! কিরপে কবুপ হইবে ? 
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(৫) আবুল আলিয়া ইহার অর্থে বলিয়াছেন, য়িহদী ও 

শ্রী্টানথণ হজরত নবি (ছাঃ)এর প্রেরিত হওয়ায় পুরে তাঙ্ার 
উপর ইমান আনিয়াছিল, তাহ1র প্রেরিত হওয়ার পরে ত"হাকে 

ভবিশ্বাপ করিয়া কাফের হইয়া যায়, তৎপরে তাহার অন্যান্য 

গোনাহ করিয়া! কোফরের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ফেলে, তৎপরে 

তাহার1 মুল কাফেরিতে থাকিয়৷ উক্ত গোনাহগুলি হইতে তওব! 
করিতে চাহে, কাজেই তাহাদের তওবা কবুল হইবে না। 

মূল কথা, এই আয়ত বিশিষ্ট স্থানের জন্ত নাজেল হইয়াছে।_ 
এঃ ত:, ৩।২২৬1২২৭, রুঃ, মাঃ, ১৬২৪, কঃ, ২৫১৬। 

(৯১) কাফেরদিগের তিন শ্রেণী আছে 7 

(১) এই যে, তাহারা তিশুদ্ধ ওবা] ঝরে, ইহাদের তওবা 

পারগৃহীত হওয়ার অবস্থ! ইতিপূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
(২) এই যে, তাহার ফাছেদ, তওবা করে, ইহাদের তওব! 

গৃহীত না হওয়ার কথ। ইতপুর্বেব বণিত হইয়াছে । 
(৩) এই যে, তাহার বিনা তওবা মৃতু প্রাপ্ত হয়, তাহাদের 

সম্বন্ধ এই অয়ত উল্লিখিত হইয়াছে । 

আহতের অর্থ এক যে, যাহারা কাফিরি করিয়া বিনা তওবা 

সৃতা প্রাপ্ত হয় তবে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ উদ্দেস্টে 
পৃথবী পুর্ণ স্বর্ণ দান কাঁরলে, উহা! তাহার পক্ষে ফলোদয় হইবে 
না, আর যদি দোভখের শান্তি হইতে দিতির ওন্য পৃথিবী পুর্ণ 

স্বর্ণ বিশ্মিয় প্রদান করা হয়, তবু উহা! ফলদায়ক হইবে না, ইহ! 
জাজাজ ও এবনোল আম্বারর মত। 

জামাথসারি ইহার অর্থে লিখিয়াছেন ;-- 

এইক্ধপ কাফেরের কোন বিনিময় উহ! পৃথিবী পুণ স্বর্ণ 

হউজেও পরিগৃহীত হইবে ন॥ কিন্ত যদি তাহার পক্ষ হইতে 

পৃথিবী পূর্ণ স্ব ছদক। প্রদান কর] হয়, তবে, উহ1 গৃহীত হইবে না, 
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আর যদ্দি উহা ভাহার বনিমপ্ধ (যুদ্ধিপণ) প্রদান কর! হয়, ভবে 
উহা গৃহীত হইবে ন1। 

এমাম রাজি বলিয়াছেন, এস্থলে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, 

কাফেরের কেয়ামতে এক কপর্দিকের অধিকারী হইবে না, কাজেই 

কিরূপে তাহার! বিনিময় প্রদান করিবে? 

ইহার ছুই প্রকার উত্তর হইতে পারে। 

(১) এই যে, যদি তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ ছনইয়াতে তাহা- 
দের" বিনিময়ে পৃথিবী পূর্ণ হ্বণণ প্রদান করে, তবে উহ। গৃগীত 
হইবে ন।। 

(২) পরজগতে তাহান্না কোন বস্তুর অধিকারী হইবে না, 

ইহ। সত্য কথা, কিন্তু এস্থলে ইহ] ধরিয়া লওয়া হইয়'ছে ঘে হদ 

কেয়ামতের দিনে তাহার পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণের অধিকারী হইত, 
তবু উহ। বিনিময় প্রদান করিলে, নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে 
না। তৎপরে বলিতেছেন, তাহার! বিনিময় প্রদান করিলে, 

নিষ্কৃতি পাইবে না+ বরং তাহাদের জন্চ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি মাছে 

এবং তাহার, কোন সহায়তাকারীর সঙ্তায়তায় ও কোন স্থুপারেশ- 
কারীর সহায়তায় সুপারেশে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না ।-- 

২৫১৬ ১৭, রঃ, মাং. ১ ৬২৫/৬২৬। 

গোজ্ডসেক সাহেব এই স্থানে লিখিয়াছন3-_ 

আঞকাল কোন কোন যুছলমান ইছ! মসীচছের মুত্যু স্বীকার 

করেন, কিন্তু এই স্থানে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, খোদাভায়)ল। 

ইছার প্রাণ ত্যাগ করাইয়াই তাহাকে বেহেশতে লয় যাটনেন। 

কোন সুছলমান আলেম আপন মত বজায় রাংখিনার জন্য ৮১১৫০ 

শক *তোমাকে গ্রহণ করিব” এইরূপ তর্জমা করিয়াছেন, এই 
তর্জম। অগ্ুদ্ধ নছে বটে, কিন্তু ইহ অসম্পূর্ণ, কেননা যখন খোদা 
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শী কর্ভৃকারক রূপে ব্যবন্াত হয়, তখন উহা দ্বারা কাহারও প্রাণ 

গ্রহণ বা কাহারও প্রাণ ত্যাগ করান বুঝায় ।-****" 

আমাদের উত্তর । 
সাহেব বাহাছুবর ৮ শব্ের অর্থ ভালরূপে অবগত নহেন, 

কোর-আন শরিফে উহার অর্থ পূর্ণভাবে প্রদান করা, নিপ্রিত 
করা উল্লিখিত হইয়াছে, এই শবের এতদুতয় অর্থ বাতীত আরও 

কয়েক প্রকার অর্থ আছে, ইতিপুর্বধে তাহাও উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

তিনি ছুর! বাকারের ২৩৩ আয়ত উল্লেখ কিয়া যে ৬%০ 
শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ প্রাণ ত্যাগ করে, ইহ] অকণ্মক 

ক্রিয়া, এস্থলে উহার অর্থ সকর্নক ক্রিয়া প্রাণ ত্যাগ করাইব' 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি এ সকল আয়ত ও আলোচ্য 

আয়তের মর্ম এক হয়, তবে এইরূপ বিকৃত অর্থ হইসে__আমি 
(খোদ) প্্াণত্যাগ করিব। সাহেবের খোদা কি মরিয়া! ধান? 

এক শকের বনু অর্থ থাকে, ছুরা বাকারার অয়তে “প্রাণ ত্যাগ 

করে' অর্থ হইলে, ইতিপূর্বে যে ছুর! নেছা, ছুর। আলো-এমরাণ, 

আনয়াম ও জোমারের পাঁচটা আয়ত উল্লেখ করা হইয়াছে, 

তগসমুদয় স্থলে কি কি অর্থ হইবে? 

আলোচা আয়তে যে উহার অর্থ “তোমাকে গ্রন্ণ করিব” 

লওয়। হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, ছুরা নেহার আয়তে 
আছে ১. 

“তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই এবং তা্চাকে ক্রুশ-বিদ্ধ 
করে, নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষে একটা দৃষ্টাস্ত প্রকাশ করা হুইয়া- 
ছিল এবং যাহার! তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে, নিশ্চগ্ন 
তাঙার। সন্দেহের মধ্যে আছে। তাহাদের তাহার সম্বন্ধে 
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অনুমানের অন্গুপরণ ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান নাই। ভাঙার! নিশ্চয় 

ভাহাকে হত্যা করে নাই, বরং আল্লাহ তাছাকে নিজের দিকে 
উঠাইয়। লইয়াছেন।” 

ইছাতে স্পষ্ট বুঝ! বায় যে, শ্রীষ্ঠান্দিগের প্রচলিত ইপ্রিলে যে 
হুজয়ত ইছ। (আ:)এর ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া নিহত হওয়ার গল্প ছে, 

উহা মিথ্যা কথা । কোর-আনের এই আয়ত অনুসারে যুছলমান- 
গণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, /১১১ শবের অর্থ “তোমাকে 
দেহস্-আত্মা সহ গ্রহণ করিব।” 

তৎপরে সাহেব বাহাছুর খোলাছ। তোত্াফাছ্ছির হইতে উহার 
অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন ;-- 

“আল্লাহ বলিলেন, 'মামি তোমাকে মৃত্যু দিব।” 

ইহাতে সাছেবের উদ্দেস্ত পূর্ণ হয় না, কেননা খোদ। তাহাকে 
অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, দ্িছদ1র] তোমাকে মারিতে 

পারিবে না আমি স্বয়ং তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারিয়া 
ফেলিব, কিন্তু কোন্ সময় তাছাকে মারিয়া ফেলিবেন, ইহ এস্থলে 
উল্লিখিত হয় নাই কেয়ামতের পূর্বে তিনি দার্জাল বধ করণার্থে 
হনইয়ায় নাজেল হইবেন, সেই সময় তিনি মরিবেন। 

ততপরে সাহেব বাহাছুর অগ্াব বেনে মোনাববাছ হতে 

তাহার ভিন ঘণ্টা, কিম্বা ৭ ঘণ্টা মরিয়া থাকার কথ! উল্লেখ 
করিয়াছেন, ইহ! যে কয়েক কারণে বাতীপ, তাহ! ইতিপূর্বে 
(লিখিত হুইয়াছে। তৎপরে সাঞ্ছেব বাহাদুর ছুর। মরয়েমের ৩৪ 

মত হইতে তাহার উদ্ভি উদ্ধৃত করিয়াছেন, «যে দিবস আঁমি 
'গ্র্ণ করিয়াছিলাম, যে দিনে আমি প্রাণ তাগ কারব ও যে 

দিনে আমি পুনজর্ঠাবত হইয়া উঠিব, সেই দিনে আমার উপর 
শাস্তি বর্ত,ক।* 

স্ড৪ 
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ইহাতে একথা বুঝা যায় যে, তিনি এক দিবস মরিবেন, কিন্ত 
আহ্বমানে সমুখিত হওয়ার পুরে মরিবেন, ইহা ও বুঝ। যায় না, 
কাজেই তাহার দাবি প্রমাণিত হয় না। 

স্তংপরে তিনি পুরাতন ও নৃতন নিয়মে তীহাক্স মৃত্যুর ভবিষ্য- 
দ্বাপী থাকার কথা উল্লেখ কর য়াছেন, কিন্তু আমর! বলি, ভবিষা- 

দ্বাণী কোন্ সময় প্রতিফলিত হইবে, ভাহার নিশ্চয়তা কি? 
বর্তমান ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়ের মধ্যে বু অমূলক কথা থাকিলেও তৎ 
সমুদয়ের মধ্যে যে সত্য কথা নাই, তাছাও বজি না। উহান.মধ্যে 

অনেক কথ! আছে যাগাতে হজরত ইছা (আ:)এর বিন মৃতু 

হ্বশরীরে আছমানে আরোহণ করার কথ প্রকাশিত হয়। 

হজবত ইছা! (আঃ) খিছুদীদিগের বড়যন্ত্র হইতে যুক্তি পাওয়ার 

জচ্চ দোয়। কারয়াছিলেন ;--মথি, ২৬১ ৩৯ পদ, মার্ক, ১৪, ৩৫1৩৬ 

পদ $-.-- 

"পরে তিনি কিঞ%িত অগ্রে উবুড় হইয়া পড়িয়। প্রার্থনা করিতে 
করিতে করিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই 

পান মাত্র আমার নিকট হতে দুরে যাউক, তথাপি আমার ইচ্ছা 

মত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হুউক।” 

লুক ২২৪১ পদ 7-_. 

“হে পিতঃ। আমা হইতে এই পান মাত্রপদূর করিতে ঘেন 

তোমার অনুমতি হয়।” 

(মে হজরত ইছ1 (আঃ)এর দোয়ায় স্বত জীবিত হইয়াছিল, 

তাঙ্ছার দোয়! খোদার দরবারে নামঞ্জর হইবে, ইহ! যাহার! বে 

ভাহারা তাহাকে অসম্মান করিল কিনা, ইহ! বিজ্ঞ পাঠকে 

বিচারাধীন । 
ইত্রীস্্র পুস্তক, ৫ আঃ ৭ পদ 
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৭ সশরীরে প্রবাস কালে, মূ?! হইতে রক্ষা করণে সমর্থ 
(পিতার) কাছে তীব্র অর্ভনাদ ও অশ্রুপাত পূর্বক বিনতি ও 
সাধা-সাধনা উৎসর্গ করিলেন এবং তাহার উত্তর অর্থাৎ ভীতি 
হইতে উদ্ধার পাউলেন।” 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খোদ! তাহাকে গ্িছুদীদের হত 
হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। 

যোহুন) ৭, ৩৩, ৩৪ পদ $-- 

৩৩ “ষীশ্ড কহিলেন, আমি আর অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে 

থাকিয়া আমার প্রেরণ কর্তার নিকটে যাইব, ৩৪ তোমরা আমার 

অন্বেষণ করি বা, কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না; আর আমি যে স্থানে 

থাকি, সেস্থানে তোমর। উপস্থিত হইতে পার না।" 
ইহাতে স্পট বুঝ! যাইতেছে যে, হজরত ইছ। (আঃ) বিভুদী- 

দিগের ধুত করার পূর্বেই আছমানে সমুখিত হষঈয়াছিলেন, উঠার! 
তাহাকে আমম্ববণ করিয়াও পান নাই। তিনি আকাশে সমু খত 

ইইফ়াছিজেন, তথায় চিছদীদের গমন করার শঙ্তি ছিল না। 
যোহন, ১৩ অঃ ৩৩ পদ 7 

৩৩ ব৫সরা, আর কিঞ্চিত কাল মাত্র আমি তোমাদের সং 
আছিঠ তোমর! আমার অন্বেষণ করিব, কিন্তু অমি যেমন 

য়িহুদিগণকে কহিয়াছিলাম, তদ্রেপ এখন তোমানদগকেও ক হিতেছি। 
যেস্থানে আমি যাইতেছি, সেস্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে 

&পার না। ইহাতে বুঝ! যায় যে, হজরত ইছ1(আঃ)ন! মরিয়! 
সই রাত্রে আকাশবাসী হইয়াছিলেন। ৃ 

| যোহন, ১৬, ৪--৯০ পদ ;-_ 

"প্রেথমাবধি এই কথা 'তোমাদিগকে কছি নাই, কারণ আমি 
তোমাদের সঙ্ষে ছিলাম । ৫ এখন আপন প্রেরণ বর্তার নিকটে 

যাইতেছি, তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে 
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ম।, কোথায় যাইতেছে? ৬ কিন্ত তোমার্দিগকে এই সকল 

কহিপ্লাম, তক্জন্ত তোমাদের হাদয় ছুঃখে পরিগৃণ হইল । ৭ তথাপি 

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের 
উপকার হয়, যেহেতুক আমি ন। গেলে, সেই শাস্তিকর্তী তোমাদের 

নিকটে আলিবেন ন1) কিন্ত যদি বাই, ভবে তোমাদের নিকটে 

ঠাহাকে পাঠাইয়া দ্িব। ৮ আর তিনি আসিয়া পাপের ও 

ধার্রিকতার ও বিচারের বিষিয়ে জগতকে দোষের প্রমাণ দিবেন । 

৯ তিনি পাপের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন যে, তাহার! অগম্াতে 

বিশ্বাস করে না। ৯* এবং ধান্মিকতার বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন 

যে আমি আপন পিতার নিকটে যাইতেছি ও তোমর। আর 

আমাকে দেখিতে পাইব। না। 

উপরোষ্ত পদগুলির উপর গভীর গবেষণ! করিলে, বুঝ! যায় 

যে, হজরত ইছ। বিনা-মৃত্যু সেই রাত্রে আকাশবাসী হইয়াছিলেন, 

য়িছশীর। ত।হার প্রতি অবিশ্বাস করিত, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ ) 

আগমন করিয়। তাহাকে সত্য নবী বলিয়। প্রকাশ করতঃ 

য়িছদিদের দোষারোপ খণ্ডন করিবেন, আর হজরত ইছ। ( আঃ) 

যে বিনা স্বত্যু মাকাশে সমুখিত হইয়াছেন, তাহাও হজরত 

মোহদ্মদ (ছাঃ) প্রকাশ করিবেন। 

যোহন, ৯৬ ২৮ পর্দ £-- 

“আমি পিতার নিকট হইতে নির্গত হইয়। জগতে আসিয়াছি 

আর বার জগৎ ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট বাইতোছ ।* 

 ইহাতেও প্রথমোক্ত কথ। বুঝ। বাঞ্স। 

যোহন, ৯৬, ৯৬ পদ 3 

৯৬ আর কিঞিৎ কাল পরে তোমর! আমাকে দেখিতে পাইং 

না, [কন্তু ভাহার কিঞ্চিৎ কাল পুনরায় দেখিতে পাইবা, কেনন 

আমি আমার পিতার নিকট যাইতেছি ।” 
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ইহার অর্থ এই যে, তিনি বিন| মৃত্যু সশরীরে আকাশে 

সমুখিত হবেন, কেয়ামতের পূর্বে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া 

দ্াঙ্জালকে হতা। করিবেন । 

খষ্টানদিগের প্রসিদ্ধ বার্ণাবার ইপ্লিলে লিখিত আছে ;-- 

“তখন ফেরেশতাগণ কুমারী ( মরয়ম )কে বলিলেন, কিরূপে 

যিদ স্বীশুর আকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়াছিল ?......." 

তখন ইছ! উত্তর দিলেন, হে বার্ণাবা, আমার কথা বিশ্বাস 

কর, খোদা প্রত্যেক গোনাহ কার্যের শাস্তি প্রদান করেন, 

হেহেঁঠু আমার মাতা ও আমার ইমানদার শিশ্তুগণ পার্ধিব প্রেমে 
লিগ হইয়া আমাকে ভালবানিয়া থাকেন, সত্য খোদ। এই 

প্রেমের জন্য শান্তি প্রদান করিতে রাজি হইলেন-_েন তাহার 

ইছার পরে দোজখের অগ্রি-স্ফুলিঙ্গে শাস্তিগ্রন্ত না ঠন। আর 

যদিও আমি পৃথিবীতে নির্দোষ ভাবে জীবন অতিবাঠিত করিতে- 

ছিলাম, তথাচ যেহেতু লোকে আমাকে খোদ। ও খোদ। ও 

খোঁদার পুত্র বলিয়া থাকেন, এই হেতু খোদ। আমাকে বিচার 

দিবসে শয়তানদিগের বিক্রেপ হইতে রক্ষা! করিতে ইচ্ছ! করিয়াছেন, 

যে, আমি এই পৃথিবীতে ( ধুভকারী ) য়িহুদার মৃত বার. লজ্দিত 

হুই এবং সমস্ত লোকের বিশ্বাম হইয়াছিল যে, প্রকৃত পক্ষে 

আমি ক্রেখ-বিদ্ধ হইয়াছি। এই তিরফফার খোহশ্মদ ( ছাঃ )এর 

আগমন পর্য্যন্ত থাকিবে, ধিনি পৃথিবীতে 'আলিয়! ধোদার 

শরিয়তের উপর বিশ্বাসকারী সমস্ত লোককে ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার 

করিবেন ? 

এ ইহাতে বুঝ! গেল, যে য্লিছ্দী তাহাকে ধ্বত করাইয়। দিবার 

বর করিয়াছিল, সেই ডাছার আকৃতিতে পরিবর্তিত-হইৰ! ক্রুশ 

বিদ্ধ হইয়। নিহত হইয়াছিল, আর তিনি জীবিতাবস্থায় হ্বশরীরে, 

আছুমানে সমুখিত হইয়াছিলেন। 



৫১০ কোয়আন শরিফ 

মধি, ২৬ অঃ, ২৪ পদে রি্দাকে সম্ভাপের পাঞ্র বচ 

হইয়াছে। 

গালাতীয় পুস্তকের ৩ আঃ ১৩ পদে আছে ৮ 
“যে কেহ বৃক্ষে টাঙ্গান সে শাপগ্রস্ত 1” 
ইহাতে বুঝ। গেল, উক্ত গ্লিছদা হজরত ইছার আকৃতিতে বুঙগে 

উাঙ্গান হইয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছিল । কিন্তৃত্রীষ্টানেরা ইহা ছইত 

অগ্ঠায়ভাবে হজরত ইছা শাপগ্রস্ত বলিয়া তাহার! অসম্মাঃ 

করিয়াছেন, পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) তাহার বিভা মৃত 
সশরীরে আকাশবাসী হওয়ার ও য়িছুদার শুল-বিদ্ধ ও শাপগ্রন্ 

হওয়ার মত প্রচার করিয়া তাহকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন 
যথা যোহনের ১৬ অঃ ১৪ পদে আছে ;_ 

“তিনি ( শাস্তিকর্ত। হজরত মোহাম্মদ ) আমাকে গৌরবান্ধিং 
করিবেন, কেনন। যাহ! আমার তাহা পাইয়। ভোমাদিগবে 

জানাইবেন।” 

খ্রীষ্টানগণ বার্ণাবার ইপপ্রলকে জাল বলিয়! দাবি করেন, কিন্তু 

আমরা বলি, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর বহু পূর্বে এই ইঞ্জিল খান! 

খীষ্টানদিগের পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়া আমিতেছে, ইহাতে কোন 
মুুলমান জাল করিবে কিরূপে? উক্ত ইঞ্জিল হজরত ইছার 

বার্ণাবা কর্তৃক লিখিত হইয়াছে, যদি উহা! এলহামি না হয়, তবে 

যে পৌল তাহার হাওয়ারি নছেন, তাহার শিষ্য লুক ও মাঝ 
লিখিত কেতাব কিরূপে এলহামি হইল ? 

* কলিছ। নামক ইতিহাসে মাছে যে, ইছলামের পৃর্রষে অনে 

খবীষ্টান সম্প্রদায় তাহার ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়া সৃত্যুর কথা অন্থী 
করিয়াছিলেন । 

সমাণ্ড। 
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